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Cultura, fiO 1:150 comum da palavra, significa 
o acúmulo de conhecimentos e a cãpacidade de 
entender sen\idos complatos nas ciências, nas 
artes e na literatura, É algo que se adquire e se 
cultiva, sobretudo pela educação - dizemos que 
uma pessoa culta é uma pessoa -"cultivada", Os 

antropólogos dera{fl a efiSa palavra u~ outro 
, sentido: c'u.! tura, para eles, é tudo aquilo que é 

específico e peculiar a uma sociedade - sua lí~ 
gua, suas tradições, suas técnicas e formas de or· ,' . 

.ganização do trabalho, seus \~lores e preferên. 

cias. A cultura dos antropólogos também .se 

aprende, já qlje;ninguém ·nasc.e com era, .mas 
náo'existem peSS()as ou povos mais ou menos 
cultivados, apenas culturas diferentes. 

O tell!a da cultura sempre eSlt",e presente, 
causando polémicas no mundo das ciências 
sociais. Usado no sentido tradicional, ele é uni 
componente centrãI, das teodas evolucionistàs 
do desen\!olvimento'e da modernização. Usa

do no ~ntido àntropológico, .ele serve de de
fésa dos valores do pluralismo, do respeito às 

diferenças. e da igualdade entre povos e pe.s-
50),5. A questão da cultura também entra no 

ãmago das discussões sobr,e como conhecer 
melhor a reaiidade social e humana. Para uns, 
o objetivo"d'a ciência é.buscar os fenômenos ' 

mais gerais, que nos permi~ entender a rea·· 
lidade cm todos os seus aspectos; lJara oulfOS, 

esses procedimentos não permitem compreen
der como as pessoas realmente vivem, e como 

• 

as'sociedª,des se estruturam, Para os primeiros, 
as ciências sociaisdevem buscar a'abstração, fá
zendo uso da' razão e-dos números; para os se
gundos, ela deve buscar o concreto, pela via da 
intuição e das desctições literárias. 

. Os ensaios reunidos neste livro têm em co-, 
mum o terem sido e.scritos no calor dos deba· 
tes sobre a questão cultural, e tomam posição 
sobre, esses três temas, explorando e 'aprofun
dando suas implicações. Primeiro, o terp.a do . 
desenvolvimc'mo da cultura, da ciência e da 
~ducação continuam cada vez mais importan- • 

tes, e nesse sc.ntidQ não é possível abandonar ' 

uma postura modern ista, por contraposição 
aos diversos pps-modernismos que. circulam. 

Segundo, a in'corp?ração dos temás da cultura: 
pode e deve ser feita pelas ciências sociais, sell! 
que isso signifique cair novoço sem fundo das 
intuições ~ das experiências vivenciadas, como 
substitutos do trabalho 'inteleaual '~rgani~ado 
e sistem~tiéo .. Terceiro, a utilização adequada 
dali conceilQs de cultura permite entender em 
maior profunqidadc, e de forma clÍtica, o pro-' 
jeto modernista e iluminista, do qu~l. a ativida-

. de científica e educacional é parte central, sem 
precisar renunciar à ele. 
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LUto Brasileiro de Geografia e EstaúStiCl (FIBGE) e 
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APRESENTAÇÃO 

Niío deve ser por <lca~o que o temn da clI lwra, que :lcompanh:) ai: 
cicncH1S soei"ls desde was origens. esteja sendo redescoberta lias IHlimos 
anos c 'lprcsem'ldo como II grflnde soluç.50 ]ln!"::! os impasse!> e ;lS diriculdadcs 
dos projetos <Ie (lesc,nvolvimcIlIO c 1l1otlerni7:aç50 cOIllelllporilnl!os. Aplicado 
115 c,iências como um todo, o tcm" d:1 cu hunl le ... " ;tO qucslionfl lllcnw das pre
tensões de ohjelividndc dos cientistas e il desconstrução de $CUS projetos tet 
nocJ"l1Iicos; nplicndo lls dêllcim; sociais, cotoca cm qucsliio ii ut il idade do!: 
eswdos com [lnrado~, o va lor d,tS teorill~ c a cOlllillbilidndc dos dndos e decln
m ri superioridade da intuição c tln li teratura, quantia nã(~ da rnçn c do. rcli 
giiio; l1plic<ldo aos sistemas ed ucacionaiS e de finmaç:'ío proJission;ll, o tema 
cJa cultura sustenta a crít ica iI educaçiio rormal, <lO vnlor dos títulos e dip l()
lllrlS c ~ I O sentido das espcci:lliz~ç(ies profissiofl<li s, 

(3a!;!am eS!)llS OhSCI'Vll\'Vcs p<lra perce~rmos que O tcma da CU ltllnl se 
<lpóia cm terreno firme. I)orqlle o projeto iluminist<l de descnvólv imcntú, (kl 
q\1<11 a expansão da educllçi\o e o dcscnv('Ilvimcllto (\;'IS ciências fazem parle. 
é, (Ic falO, problcm:ílico. por razoes que vão do uso milililr dos conhecimen
tos cienlíllcos 11 de~er ion:l(;ii0 progressiva do meio ambiente, passando pclns 
desig.ualdades soci "i s c pelo clcscl11prego estrutural, que pnrecem irrechui
veis mesmo mlS soc iedades nU1I5 ricas. At. dificuldauCS com o te m:1 da cul
tUfa ni'io silo os Ljucstion<llrlclltos que ele lnw., IIH1S o que elc pretende <.Jpre

se ntar COlHO nltel'n:lti va. No p;lss<.Jdo. os lcmos de religião. naç.lo, I'''ça c 
classc jlnreciam ofereccr re~poS I~ S ~61idas, mns gcrar.lIn horrores piorci' do 
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que os que bt1 ~ C,l\Iilm resolver, Hoje lIlu i tos <.ksses l{'mas ressurgem, 11<; 
vezes Cl1lllu fl ndos. iis vezes cm CC11llhi!w\'Jo com diferelllCS formas de niilis

mo c ohs.cunll11iSIllO intcll:!Clunl. 

M as o tc m:! dn clIlt urD nâo tem por (rue se mauife':.Hlr somente CQlnO 
ílrlna illlelettun l no combate no il uminismo c aO 1ll0del'l1 ismll, ou ele luta por 
IHCSl ígiu e recQnhcómenlQ cm diSpUl;\S dcrarlall1enlf\i ~ ou por cSIJ(I~O nos 
su plementos 1ilcr:irios dos jornnis. Despidu de Sllas ambiçOcs ideológiclis, a 
rcdescobc nn dn cult urn perm ite rei nt roduzir, !las ciênt"i:ls socinis, as q uestôes 
de conteúdo c de );cnlldo (l,1 vida em comum que eran l centrais na ohm de 

um Ma;.:; Weher c que acaharnm sendo postas de Indo pelo formnlismo da 
~ociologin do p(is-g uerrn, Apl ic:Jdu ilS ciências CO IllO um todo, ela PCl'!l1l\(;' 

reCnCOnlrflr :l Il:L(urelll IlI"ofundomenle social, ou cu hurnl (aq ui o!> lermos se 
e(luivnlcm), dos processos de elahoraç50 e ins tituc ionaliZ;JçiiO do conhcci~ 
mellll). que o projeto 'i lumin ista tratou, cm viio, de ocultarl , 

Escritos ;}olongo de volrios anos com diferentes propós i!Os, os ensaios 
reunidos neste volume devem ser vis tos como ll[lrOXillli\ÇÕCS sucess ivas <lo 

tcm:! gera l do p:!pcl do conhecimeJlto nus ~oeiedades modernas. desde a 
pe l'spectivil JIIS crítica..,;, 1l10S tamhé m dus irnpOl'tflnleS contr ihuiçõcs 'III\! o 
tema dn cullllra Ir,rl. ,lO seu entcnctimento1, Esse denominador comum não ro i 
Intencional, lI1a~ resultou de uma releitura do~ tC); to.\ c <lenhou por proporclll

t1nr um critério p:\r:l a org:miznçiio do livro. A esperança ê qlle ele pO$~n ser

vi r tam ocm de tio rOllclllWr para o cn1Cndimcllto de muitos OUlI'OS trabalhos 
produ7,idos ncs~cs anos e niio reprodul.idm; aqui. 

I . Pun, cnh.'ulll'l' c~~t: JO~o de oeullnlllc'Ho. 1l:I(ln melhor fIlie o bnlhlllle e".~:'Uo (\e H'W\{l 
L~IO\lr. NIIII'< "'110 ·",,,1 jl'(lJ{/I,< ';," 1II1II11."/W1; C,.w, .\· 1(1111,1/1'1'11(,1"):1(' 1\'''"lijÔr,-j'/H'', Pai"", L:1 
[NeO\lve"t:. 199t . 1I':,d"z,do l'l:cenICI'k.'nl~ par.1 u rO'I".!lIê~. 

2. Este li"ro rC"lI1"'. cm eCrlo .,,, ,,Ii<.lo. o' ICI\1~S 1I';,'mlo~ CIn $ . SthlY~l'Izlll~". Ciii!l("l/l. 
Ulli,'er.lii!ml ... f lde/lI".~I' ; A "lIlr,,..,, d" CIPI"'f{'lIIlfl"IJ . Riu de J ~nei1lJ. ZnMr. 1981 . 
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o LUGAR DAS CIÊNCIAS SOCIAIS! 

A "crise" recorrente das ciências sociais 

Ninguém cSlâ wnterltc COlll as ciências SOC illis. Para algulls, elas silo 
muito teóricas, abstraias c n3.o contribuem par'" reso lver o.', problemas do país, 
pam outros, predomi na ;J pobreza teórica, ;:1 (alta de rigor analltico, <l preocupa
ção desordennd<J com questões imed iotisl :lS. Existem os que se qucixnm da 
secu ra dos cunceito..,: abSlralOS. da fri eza dos nlímcro$, bU$c,lIldo resgatar li 

rorça da sensi bilidade (mística t.! li lcrál'ia: outros deploram o vale-tudo da intui
çfío e dos bons Sen limentos. H,í os que criticarn o elitismo dos c ursos de 
pós-graduaçi'io. suas leses inlerrllimiveis e incompreensíveis, e os que lamentam 
a mnssific:lçilo dos cursos de graclua,:lio, com a indigência dos currículos c <I 

mú qualidade dos estudantcs. Há ()~ quc cri tic[ln! o lISO nbusivo do ínglês, o jnr. 

g~o lecnocdtico, n proliferação das cilações, c os que lamentam o provincin
nismo de uma ciência social q\IC se isola cm uma língun seclJlldfil'ül, usn idéi ns 

de segunda mão sem conhecer as fontes c niio d inlogn com o reStO do mundo. 

Ê provável que a inS;JlisrllÇ50 scj!! mn iof hoje (10 que em outros 1cm

pos e mais intens(l no Brusi l do que m i Europn ou nos ESlados Unidos. M as ê 
óbv io que ni'io se 11111:1 de um fenômeno novo nel11 excl usivamente nneionn!. 

" Tmb:llho :lpfc.~<!nl~do il UIC~a-l'cdon.J~ '"T COl'm c M~l<ldo c a, CienCl~S $06ai.< I'h";\slleij'lI~ tI~ 
AHI~lidndc·'. CI\1 XIV E""oml'(I I<""ul dil ,11l/lIl('f. Cnl\:lIl1bu. u",- 1990. c 110 ~cn\ln51',o 

"Cién~ios Sodnis HOJc", Univcl~ida(lc do E,I~do do RIO de JonclI<>. 29 novo 1990. 
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A TRANSiÇÃO MINEIRA* 

Carlos DnlInmond de Amlmde viveu \l sulll:Ícnte, física c intelectual
mente , p;'1J"a !"cchar O cido de trés cm:;. da vid;l inlCkctunl mineira, (l tempo 
dos literatos, o tempo das ciê l1 .:ias socittís c o de lIinil nova fu!>cin'lç5o com 
os tempos d:J literatura. De forOl:! imperfeita c confusn, este I'oi lam nérn o 
ócio da cOlltemplação , do engajal11ento IlQ política c dn volla ao dlsl;lI1cia
mentQ literário; ou aind;l, se quisermos , do illtlividunlislllo, da imcrsllo na 
l1lili !6nciêl coleliva e da recuperaçIio <lo cu, com Ioda a sua possível riquezn, 
Illas também com !>ua fl~lgi l id :lIJe. 

No começo cr.:l o jovem Drummond, culti vado nos círculos a("ralltcs<!

dos dos literatos mineiros. qllCIll dialogavn com Mlirio ue Andrade, lral;wa 
de conhecer ('I lllllll(to pela via tI:1 [)Oc:;ia e buscava pcln rcvoIUI.;iio da pnlavra 

a tr<lnsforl1l<l\fio da I11cnwlidndc e da rc,didadc de seu país, Deroi s são os 
l cmpos eonlr"dilórios da proximidade com o poder, DrUI111l1OIId assiS tindo ç 

pnnicipnlldo, 11 sua !11ilncira, (I" grande n,'.voluçiio eclucaciorK11 o.! cultumllcll
I:ida Jlor Gustavo C:1p'lI1cm:J :. I'I(:nll: do Ministério dil Edueaçfio de Gelúlio 
Vnrgns, Mnis tarde é o Drul1llllond engajado, redalor dn Tribmw POJ.mfo!', 
qunse (':lI1oi(l::Ito n dCPlIlilclo pelo Pnnido Comun ista; finnllllcnLe, é a I'rU$II,I
çj'io com a politicn e <I volla ii cróni ca, ii litcrntur:l, pritneil'O talvez como UI\1 

Tc~U] esnilO tOt1\O COJl>t'""inU:lO I,.~b:l t hc de' FI~nd,<OC(l 1 9: )csb~'. H/mi,.,,,, PIl/frinl ~ 

Millcir id"dl' ~III 01'111/1'11111111. pr~pnl'nll{) pnl'n apr~s~1I1~~~u no d eli' tio: t'<lll t'<:r~nçi"" 
" 1)" umlr IOJl (! : A tj;U1\l3 P~';in", Rio (k. Jn,lei(o, f7"'H!:I\'flO ClIllUfll t !hllm do Br:l~rl. ::.'1 nrn' 
1990, 
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rcl\íglo. tn:lis tarde, rinnlmen te, como consngrnção. A r>()c~i;t. diz ngOt':1 
Fr:1ndsco iglêsius. ê .. fOrm:r ~Uplel1l:l de conhec imento do hlll\];1110, certa

mente superior:i hislÓrin. C:I vid;t lilcniria que Drumlllond con<!llZ I.:om crin
tivlc1:Jde e gr<lçn até o rim de scu~ dias deve l~lll1l;lél1l servil', por illlpEc,,«50, 
<Ie pal'Jdigll1<l que homens c mlllhcrc~ de idéi:1S deveriam Cll1ul:u', 

No mundo de Minas. ninguém milis que o próprio I g l ésia~ W!VCl 

tenha viv ido as <lllloi güidndcs JeSses dilemn:> eternos entre ti jl1lUi~;]o c :1 
nuiío, a clllpatia c o cOllhecill1enlO sistcm:ítico. n conlemplnçii(J lilcn'iria c u 

engajall1ento político, Q desnudnmcl1lO de si pr6prio I1U presente c a nl1ãl iSi! 
fria da s(}l:icdadc c dn p:lssndu. Nutrido pela Illclhor Irildiçiiu lilcníri" d,l 
gcrnçiio que o al1tc<:cdc. I glé~i"s ucolllp:lnh;l Dnllll11101l11 cm ~e\l mergu lho 1\tI 
polClica 110S nl1o~ 4() c emergI: não mais como um lilerlllo mineirl) - - 1,;01110 
seus eOll lemporflncos Fernando Sabino. Rubem Braga ou Paulo Mcude~ 

Cunpos -. mus como historiador. e como wl () primeiro, c mestre. de lod:\ " 
gerõ'l'1fío de cielllisl;l~ sotiais Cjuc se formou C111 Millas a p.)nir dllS ano~ 50. 

AgOiõ.l, no (It:darar n superiorhJadl! da pocsi;), 19.1é!.ia~ pareec í'cch'lr, ele pr(í 
prto. o cido percorrido por Dru!11mond (e que Illlvcz prcnuncie o FllOIllCI1\O. 
c!>pcr:ldo por lodos, cm que sua ohrn pO~lka guardada todos esse." ;mOs. c 
qlle lemos ccrlCl<l di:- que exisle. linalmcn lc ven!ii1 iI I UI) . 

É signill(;,Hivu, nessa lransiç11o. a rUSfitl C()JlSlllntc ent re Irês coislls ,lis
linl:.lS: a m:lI\cira de l'onheccr o mundo. o C!1gaj:l Il1Cn!n nõ1 ." id:.l Plíblica c :1 
quc.~tilo do indiv idunl c do co1c.l i vo. Drummtllld j1!l rti.:i pi1 inlCnS,IIlli,:lI tc (I., 
vid:'l públic;) desde l).~ tempos do Mini stério dn Educaçfio. pro"segue elll Scui. 
al10S de. nal1l01'O com o Partido C0l11l1niSI.1 110 pós-guerra e C(Jntinu,l ""H1~ 

tlrOr.l p..:lo Il'lIbfllho jornl1lí~t i co. Os tempos tom Clp:II1CI1H\ d..:vem ler sido 
diffccis lIão só pela prox imidade do gOVI!rl1lJ Vargfls mm a.~ ideOlogias las
eiSI:!S (;0010 Iflmhél11 pelo extremo conservadorismo e clericalismo t'OIll que
Cap .. '\nem:j Ir:'llava dc cOnduzi r seu Minislériol . Expl icar a pre.~cnça IIlCÔIl10-
da de Drumll1()lld nCSM~ l11inistcr io por simples I·;I~.ÕCS (Ie nmiz,lcle Ou dize r 
que sun aluaçfill foi simplcsmente hu rocr:íliC'1 c ndminislmliv<l ê ('.11.er pouco 
dt! sua il1leligência e de SC\IS valores. Pdo que s;.Jbemns, DI'lII111110nU tr;I!Ou . 
n~lqueles anoS. de mnnler liberto O espnço p:lra o !auo !TInis criativo c 1110(lel'-
110 do Ministério Capnllcm;\ e do j)nís, o tia cultura. do p,tlrilllônio hi;;tõrico c
das anes. e dcssa m,wcir;\ l:llvcz lenha-se resignado a assistir impotcllle. ao 

que: ocorrin nu úre:1 <ln educação. Seu ellgaj.\Illl!'nlO político 110~ tlllOS ~cg\l i(l

leso jUlHO aos grupos de esqllcrcb. sugere IIm!l bll:-.I.:;\ de c.~jliaçfío daqllele~ 
allOS dilkeis c nlllhígllo~. cm 11'1)(;;] de UIll cngaju mentO 1l1:\IS (Icfinido e daro. 

T;Jlvez não S:libamus nunca se Drwnmund chcgo u ,1 namomr IJ llliH'

J(i~lll() nilque!es tlnuS' de eng.ljnmenlO e pensou em substituir SUtl t'ol'lml de

conhc(;i!nclllo (lo lllu ndQ IlC ln vi!l dn li tcrnturn e d:l j}oesia, dc cone pl!'sso!ll e 

I~,m ma;orc~ lle\:llh~~. \\'\' S. S~·hw:.mlnan. Hclcn:1 lJomC:lly c: Vn •• <Jn Malla Pt:rc:it1\ CO>!:l. 
'li'IIII,I ... d,' C,'/IIIII'·OM. l{io .1.: J;\I1eH'OIS~o PõllIlo. PU1. c T CITa IEII\I~p . 19lW. 
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intimistn. pelo ·'conhecimento o:ienlHico" que o marxismo pl·\lI1\Clio. A lguns 

dos lrol)nlhos d:lqucle~ anos que I g l é!; i fl~ cita poJem sugerir ulllatf':nt;.ll iva de 

aproximação com o "real i sl110 socjal i ~ t <1" <Wc (lominava os círculos lilenírios 

dn esqucrdn c que aindn tino h:lvi<l rev\:lndo suas feiçõcs mais earicatni>. Se 

houve <lIgo disso. eerlnlllcntc durou pOIlC(1, tanl(1 rela hllgilgCIll lit e r5rj~\ quI.; () 
pOCIa j ;í tinha, c que lhe d:tV;l ancorndouro firme. quanto rela d il·icultlade que. 

:.c ria nprt:!ndcr, com n rnC:>1!l~1 compeIEm.:ia. essu nova linguagem. O ccrlo é 
que o envol v imento com a esquerda OI"guni:.-.ndu significava. mtquclcs !lnos. 

mio s6 UIllU rOSllll~1 política como t:lml1êm um~l nova (lcrllli~:ii.() da hierarqu ia 

(Ie conhec imentos e atitudes - o murxislllo no lopo. o lill!rnlUHI COmO insll"\J

mc.nlO de açíio socia l, O individual :l serv iço do cO I ~ljvu -. e DrUllIlllond niio 

lltrnvcssaria incólume ;t:; exigênCias desse credo. 

Imagino que II gCl"nçíio segLlill\é, senlinelo-se I>"lll'cz apequcntlda pela 
ohr:1 do~ poet a~ Illmlcmistos, mas fOrtalcrlda pda pr6prl<ljllvel1lude, pude~sl! 

Icntnl" ir I1l ni~ longe. adOl;)ndo como pomo de pllrlidn H prill1cil·n e <I mais Ir<l' 

dic.ionnl {Ias eie'le ias sociais. a hiSlÓria. A ignorfinci!l lileniri" da tercei ra 
ger:'lçiío lOrnou e~sn pnssngem. 111 :"11S do que !lfttuml. qu::tsc illcvi l {IV(: 1 I\ind:'l 

aqui, <t mudançn n<io CI·" somcnle na form<l d~ conhecimemo e de pl"Oduçíio 

illlclcclUal, mas olingi.\ lambém as c1em:lÍs csft!nls. Para iI nova gcruçüo til! 
cielllisw.s sociuis. cunhece r c tran sfo rmar.1 real irb dc era t"]ua:;e u mesmo ;\10, 

o lrahulho poêlico e lilcr5rio fazio senlido qU.1scque s6 tomo panfleto c não 
deveria haver lugi/r para a ntividadc inlelec:lll<tl {II! lipo inti m isl~l ou cullll l" il l 

que Itilo fosse :-'llciul lllentl.' lnlnsfonnador;l. 

N:io caberia descrever em detalhe, aquI, como esse círculo ~e enccrr<l 

em crise c de que forma" li wrm urn vOIt,l a scr enlronizadn C01l10 forlll;\ 
suprcmo de conheci menta social. B:t~I;l nssi n:\1:1r lJue houve. pe lo menos, doi~ 

ca minhos paralelos. PUfa ;dguns. O encerrOlllCnlO dessa r;l~e I'eio dc um sim

ples alarg:ull~nLO clt! horizontes. do reconheci!llcllto de que eX IStem OU lr;lS 1m· 
diçôc~ inlelcClu ~L i ~ que lião a Il\arxi.~w, que Irnlul1\ (le fm"ll\!l menos prelencio

;,:1 e lIlai.., iltlCfJu>ld.1 :l qucstijo da obictividnde. que não se cOllsi'!crfllll gunr

diàs do futuro da história, que admitem um,L relilção ltlítis frouxit c comrlt::X'1 
ent re a mundo do conhcci lll t."!nto e o da flÇi'iO, que nii.o jJrC'.tendl.;m cOIll:lnd:lr e 

SlIhordinar:1 produção lile.r;lria e ;ln íSl ica a seus cOlleeitm e que n50 n::ljuç.. 

rem que as pesso<ls enl regucm :>cu espaço in dividll<Ll e. privado it açi'io colel i

VCl . P~ra OUlros, foram ncces:.;írias :l~ c:ris<.':~ sucessivas di"! !;:Sf1uen.la c t!(1 mar ... 
x ismo cm lodo () mundo, do início dtl dese:-tlllillizuçflo na Unilln SOl' ictic,t t:1ll 
19:;6 :1 pcreslroiko vinle t! r.:im;\J ano:. depoi~ , rass,llldo pel .15 rru~tr~!(;õe~ e 

reeXl1llles de copsciêlll"in forç .• uJos peta OflosiÇ:lo illg lória <I vini l.:. ,\1105 de 
gO\'emo mi I il<lr no Omsi l, que cu lminalt1 na Repúhlil·ll de J ()~é Sarney. 

De~ses dois processos. o primeiro ê o ll1<lis dir(cil e incerto, o segun

do, mnis cenc.iro e doloroso. Ê dil"icil de,~envoll'cr trildiçôes inteleCluais ricas 

e cOlllplexas sem um sislellJo un jvcrsil<Írio hcm-c.~whelecido, sem vínculos 

eullunlis intensos to m outrns partes do mundo. sem lempo de m:lluraçno e 
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.. em certo espaço e diSlanclamento elll rel<tç:'io ~IS crises c pressões do COl idia· 
no. A c:xpnllsiio de~(Jrdenllda do CSp(1~O universilário hrllsileiro nns (!Ilim;ls 
dtl"alh~ prvpiciou pouco dr.:~fillS eontliljões e nhriu.aCl mesmo lempo, grande 

espaljo p:II':J n ineorpOl"aç:lo da ,Julgnl :l Illõlf,xislfl, ao mesmo lempo rcvolueio

n,irra e .~ílllp le.~ . se n50 si IllpIISIil, elll SUfl illlerprelilçiío do 111\11\1:10 dl\ con heci

menln, (lu :tç50 politica e da vido socinl. Qunndo O munJo fc,l!. em sua brula· 

lidade. colocil :J IUI seus equivocos, o que en lra em seu lugnr ni'io si'ío I'orm:ls 

superiores de conhec imen to c alternai ivas de piU"licipaçJo ~oci,\1. Tudo p:lrc:<:e 

deslruído. (l~ va!(J re~ . o ~clllido de rcspons:'lhililbde para cOm o oulro .. as 

maneiras dc conhecer e entender (llTlundo, I~ esla, quem ~<lbe. ól poesia. 

Pam os que aindn têm esse recurso - e s50 poucos, inrelizmenlc -. o 

I'ClOrtlO h poesin c. 1l l itcratW'a é como 11 voh~ 11 1(;'1'1'(1 firmo.:. Francisco 19lésias, 
histOriador e cientista soei,!!. diz COmo n:ío gostn dI! conceitos COI)W o de: 
"minciridildc", cnrrcgmJos de conolaçõc~ es;,enciallst lls, ;'ll1tror~omõ r t'ieas e, 
110 fundo, prcconccituosns sobre povo~ o.: l1açôe~, Mm. logo dc:pois l ~lési;I~, 

homem de. !eiras . leitor de Orum ll1Olld (Iesdc. a adokscênc.:iu, 1l10Slr'I-llOS 

CO lIJO. pel:l poesia. "'Orummond é. quem Illelhm Ifndlll. Mina:\ GenllS". quem 
mais prorundamente peneirou em sua essêndn. Ele e Guilllariks Ro:m". 

M:ls essn terra Jlrme lIilo tem por qUI!. cm um impcl"i<tlismo 11S I\\IC"'

:'ill~. slIbstituir oulras mo(lali<lndcs de con hecimento, un mesma forma que 

ni1n é po~sive! prctcl1der que ,I eriinica j01'l1al islic11 dl'ul11l1wndiann da~ últi

mas dceadas suhstitua todas IIi> fornws de :ln :ilise social e polílic,l Cx.i.~lenles. 

J,j niio I! pos~ível, simplesmenle, voltnr <.IO .~ l t:mp{IS dnl'u,l da Bl1hin C relOlllar 

n projc to lit ~I':íri~\ dnljue lcs anos. ou I1lC~llln \) IIm is bem :lrticubdo deles, (l 

do mndel"lli ~lllo l ider'ldo por M:irio de Antlmde, cm toda li sua ambição c 
inod:ncia. Opor j poesia à hislór;.1. n Iiler:Uul"<l às ciências soc ; ni~ .• 1 ;u·té :1 
cicncia, a iUiuiçuo ao conhecimento racional ê sjl11pl~l11cnlc repetir (IS rcdu
cionisrnos do r:ls.~,\d(), s6 que com o ~i nal ll"Oc:ldo. Rccm:olllrar Dnl\l1!1\ond, 

segui r su,\ traj<::lória . absorver sua liçiio de fidelidade [l si próprio, rec.:upcrar H 

illlport5no.:i:l dn pocsin e da li lemlu lil como meins insubstiluíveis de caplu rar 
os sClni(los múltiplos da expe ri~l1(: i<ll1\!n l(\ll<\ ~illllaret'ns {l U..: n(l,~ devem con

duzir a hOl'izonlCS cad;l \'CZ mais larg(j~ e IlUllt.l ,1 novll.~ scrvidÔc~ . 

1"'miro1k :,bril 01.: 1990 
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OS PARADIGMAS E O ESPAÇO DAS CIÊNCIAS SOCIAIS' 

A superação do posifl:vismo 

As ciências sociais conlcmpor:'lnc:ls devem :l Jcffrey Alcl\:lndcr uma 
contri buição importante, na rorma de uma lenluliv:l 1I11lbiciosa e inteligente 
de dar ullla orde m no C:lOS epistemológico c concei tuai cm que elas Se. dcbtl
tem. Sem pretender reproduzir aqui uma análise (Iue podemos ouvir do pró
prio autor. gostaria. no entonto, de suma ria r alguns aspeCtos princ:ipais pan, 
~ituar :l discuss:1o. 

Alcxandcr in icia seus nrgumentos, mu i to ndequad<ll11Cme, tratando de 
li mpar o terreno du discussi'io epistemológ ica. Em Tlleoretica{ Losie in 
Sociolog)'. ele procura mostrar como ::J visão posi tivista dn cié nciu, {Iue reduz 
10<.10 o cQnhtC'.imenlo 1'1 busca de " faIaS" empíricos, não ~c $ustenl !l nem nas 
ciências sociais nem nas ciênci :lS naturais. Niio raz sentido argumentar, como 
quiseram mui tos, que as ciênciOls soci:lis. por est:l rCIll crwol yidas lodo o 
tempo com yalorcs c signillcndos, constiluil' iam um campo epistcmológico à 
parte - fi resposla "human ista" ao poSil iYismo sociológico. Ao relrrlçnr o 
cíHn inho r erco rridQ desde os tr<lball1os de Alcx,'ndcr Koyrê e M ichael 
Polany; sobre os supostos culturais (Koyré) e n fundamcnlaçfio (,kita das 
ciéncías nalUrnis (Polnny i) ulé n moderna sociologia da c iêncitl com seus 

- I'ublicado IJl"igil\:lllnent~~1l1 N~"'."(I IJm.lJll!i,.jlll~ Ci€lldll.~ SI/<·II/ÍS. 4: 19·)5. 2.iuL 1966. 
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estudos empíricos sobre a construção dos falos científicos (e r!lssanJo, incv;
wvelrnenle, pel:-. cont ribuição seminal de T homas Kuhl1 sobre os pnradigmas 

do conhecimenlo), Alcxandcr mOSlr" como os postulados POSi livislns não 
passa m de uma il usão dos tempos da cienci>l uorm flll . A única diferença real 
entre as ciências naturais c >lS sociais seria que, nestas, as discussões de valo~ 

res e princípios siio maiS cQllsl<lnlCS c presentes. 0$ pressupostos táci tos 
menos rticeis de serem admitidos. A edlic!! aos pressupostos posi tivistas c a 
recusa ~l cflir no irrflciono li smo implícito no '·humanismo" Dnticmpírico justi
licam O esforço de A\eXílmkr parn nxuperar o nível espccilknlllcnlc leól'ico 
c conceitu:!1 das ciências sociais. 

Seu tcxto llUlP difere do anterior pelo menos CI11 dois pontos . 
Primeiro, 1\S difercnças cntre as ciênci as soci<lis c as n;JIUI'uis voltam a ganhnr 

precminéncin. Segundo, o quc fintes era vis to como I) "nrvcl conceitun l"' dflÍ> 

ciências stx:i:lis (nn rca lidodc, UIll contínuo que ia desde AS p rc.~suposições 

mais gcrais, próximas .:lO ambiente metafisico c Il:'ío-empfrico das {:iências, 

filé os supostos l11etooológicos du pesqu isa) é agora npresenlado t'omo cons
tit uindo um nfvcl "diSCursivO". Siiú uuilS difcrençHs importantcs, que vale a 
pena explorar um pOllCO. 

Por que as ciências naturais 
discutem, menos seus pressupostos ? 

Se ns ciêncins naturais si'iú tão dependentes quantO as ciênCiaS socinis 

de prcssup()siçõcs tácitas (Polanyi), visões de lllundo (Koyré) e modelos Ope· 
racionais implíci tos (exelllplllrs, conforme Kuhn), como explicar serem elilS 
mui to mcnos suscetíveis às consttln tes COfllrovérsins e debntes que nvossnlllm 

ns ciências soelais o tempo todo? "1! is bccnusc ntl turn ( SCiCnli$IS ~o o ftcn 
agrec aboulthe generalized c01n1l1itments which infonn thei r craft tholmore 
delimilcd empirica l questiolls usuolly fcceive their exp licit attemion", res· 
ponde-nos AJexander (1986: 7-8). 

Ele não exam ill 'l em que condiçõe~ esse consenso ocorre ou ntio, mas 

é fácil dar pelo menos nlguns cl\cmplos. O consenso, q ue permite umn dis-

Jc ffrcy C. Atc~:mdcr, Tllel/l"eliw/l..JI.~i<:. flcrkeley. Ul1iveJ"1<,ly Mentiro,,';;). 1982.4 I'olu
ll1e.~; Al e x~nder Koy ré. ttudt.< Glllilit'le.<. I';tri.,. H!!rm:mn. t939: Micn~d Pol~nYI, 
l'eJ"WII(!1 KIlmvledg<', London. Roulttdgc & Kcgnn P~ul. lQ~!I : TtlOma.~ S Kuhn, Tll r 
Sml('Wfl' o{S .... /ellti(ir. Rel·o/mall/.I, 2. cd .. Chicago Univcl ,,;jty Pn:~~. 1970. 

2. Jdfrcy C . Alcxnnder. "0 Novo MOVl l1lcmo Tcãrico'", R~IÚIII Bm.Il/flfll de Üill~·/II.\· 

$"Ôll;.t. 4(2): 6-18 . ju n de t 9S7, prcpnl':1do onginnlmellle pnr.l pllblicõlÇAo CO/110 "Ttl!! Ncw 
Thcorelie:11 Movelltcm", <:111 NeIl J SlItclscl' (ed.). H(I/Irllm/lk IIj"SIW;'I/"S.1", Nc ..... bll'·y P~lk. 
Cntif. Sllge Ptiblicmion", 1988. 
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CU5$ão técnica sobre as funções de uma elntma ou as propriedades de um 
novo materi;,!, começa a ser menos claro qunndo o que se discute C. por 
excmplo, a segurança de umn usina nuclear ou o grúu accit611cl de poluiç:1o 
do ar por certos prooutos químicos. Nos primeiros exemplos, o que constitui 
Utn~ ·'função" 0\.1 como se definem as "propriedades" de determinado produ
t(l sflo cont'eitos que fazl!n1 parte da prática cotidiana dos pesquisadores c 
lliio est:io em discussão. Nos outros exemplos, a discussão não é. necessaria
mente menos técnica ou científica, mns j5 não existe consenso tácito sobre o 
quc-l,Ienham li ser níveis aceitáveis de segurança ou IOlerabilidade. O al,ltlnço 
tecnológico que permite ii detecç30 de partículas cílda vez mílis infinitcsi
llHlis de produtos químicos em amostnlS de íllimentos e o Hvanço dos estudos 
epidemiológicos que pennitem detectar pequen<lS alterações na probabilidade 
de ocorrência de determinadas enfermidades em grandes populações vão tor
nnndo essas questões cada ve"l. mais controversas e, na rc~ l idadc, impossíveis 
de serem resolvidas dentro de marcos estri tamente "t~eitos" ou "cientffieos". 

A diferença entre 3S ciências natunlis e 3S sociais seri a, pois, simples
mente de grau e se explic,lTia pelo fnto de estas últim:lS se referirem mais 
conSHlI1 lemcnte a questões de valor. N3S pabvras de Alcxandcr, "inits 3[l[)li
cut ion sodnl scicncc produces so much more disagreement". "Application", 
nqui, nfio se refere simplesmente à tecnologia (onde <IS ciêrlcias sociais se 
encontram e ... identemente inreriorizad3s), mas, principalmente, ao que elas 
trazem corno avaliaç:l'o ou interpretação do homem e do mundo cm que hílbi
tu. "Classe socinl" ou "socializaçi1o", por exemplo, não são conceitos que se 
esgotam cm Sllns cleterminações 16gicas e empíricas; eles não só conduzem a 
determinados tipos de análise como também trazem embutidas cel·tos visões 
mais amplas de como as sociedades se desenvolvem e inCOl"por:llll ou não os 
individuos que 3S compõem. As cOntroversias, como ... imos Inais acima, nfio 
SilO alheias às ciênci;,s natur:lis e tornam-se tanto mais intensas qU(wto ns 
implicações de i;cui; resultados podem ir além de seus marcos "científicos" 
usuais. Isso não significa, naturalmente, que nlio existam controvérsias cien
tíficas enquanto t<lis, mas exiSle aqui uma questão de fronteiras pouco escl a
recida. Em que medida essa separação entre os aspectos l,Ialoralil,los c os 
~\ SpcCtos mais espcci ticamente cogni ti vos do conhecimento é. l,Iá l idn nas c iên
cins naturais e I1<1S ciências soclílis? Existem tentativas, possivelmente extre
madas, de nboli r essa separnção completamente, como, por exemplo, na teo
ria dn "fjnnlização" ou no ch<lmnclo "programa fo rte" da sociologia do 
conhecimento proposto pela escola de EdimburgoJ. Ê uma discussão acesa 
que <1indn continuará por mui to tempo. inclusive pelas corlOtuçõcs valorati-

.I. G. UOhnlC, ··Mo-dct~ ror lhe De\'doplllent Or Scictlcc", CIII I . Spjeget.Rij~ing c D. Prrcc. 

St·'tilltt', Tel"lllllllll):)' nnd Sm: /CI)'. Be~erly HiUs, SlIge Puhlicalinn~ , 1977. pp. 3t 9-.154: 
D~~id Iltoor. KI!IMledge ,,,,d $ilCinllm(ll!ery, London, Roullcdgt: & Keg~n Pnut. t976. 
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vas que impl icaJ . Um resultado importante, de qua lquer lo rm:l, jii fo i obtido: 
Ilào s50 SÔ fi$ concerçõcs posi ti ",isHIS c cmpiricistas da ciê ncin que se vêcm 
omcaçadas, mas tumbém lIS que pretendem partir de run<l:mlcntações I()git\l~ 

racionais prévins :'l qualqucr fmteccdcnte pressuposiciQn;ll ou basear-se cm 
um princípio de <lemnrcllção al)50luto ent re o eientrlico e o niio-e icn tílico. 

Ciência vs. aplicação e teoria vs. discurso 
nas ciências sociais 

Unlll diICn;n\'u imptlrt!lntc cnt re a~ ciênc'l:ls sociais e as naturai.~ é poi s 
quc. nas primeiras, a próplia clnhoraçãO de conceitos SlIpost;lTllCIHC "cicntíli
cos" já lmz conot:lções v:llorativas e práticas imeclialnS. Ainda quc isso OCOt'rl1 

t:\mbém n<lS ciências 1l<1lurais Ce cxemplos não faltam, de Galileu fi Dnfwinl, 
nas socí,ús essa villeulaç50 é muito mais constan tc, imediata e nbrangenle, c é 
pm isso (I ue o pr(~jeto de construçiío de ullln sociologia "mnltum", petn ncu
mulação [1rogre.sslv" de conhcci mell tos parciai s, jflmnis se concret izou5. 

Em TheorericC/1 Logic iII Soda/og)'. I\lexnndcr parte do pós-posi tivis
mo ]lnr::! reCuper:1r lt impOl'lfmci;l da elaboraçIio te6rica cm sociologia. A Ico
rill, diz ele com nll.<1o. nfio pode ser nv"li~\{la simplesmen te por suas il11[1lico
çõcs empíric:1s, como qucriillll os pos itivislus. F.xist iriilm, no entanto, dois 
critérios fundamentais para decidir quanto ü vuli dode da argullle1llflçiio cien
tíl'icn 110 nível mais teórico. O primeiro sel'Ía sua "gencrulil.açi\o'·, ou scjn, 
"~rinciples so brond ln scope thnt they cannot he su bsumed by ;.\ny more 
elll]liricn l ly-oricnled levei 01' the scicnti ric co nt inuum" [ent re conceitos 
gemis c cmpi !'in!. Em outras r'-ll:tvrns, n teorin deve ser eapnz de crinf "a fm
Illcwork wilhin which al i OlheI' scientific t'ommi lll\cnts C<ln be understt)od J') 

specil'ications. evcn whilc the IUller lTluintuin their Hn:llyt ic ind!.!pcndence". O 
segundo cri tério scrin O dn "decisiíO", ou "clcc isividndc"; os conccitQs, gel'llÍ .~ 

devem ler repercussões em toclos OS nívc is mais espccífi('os (1<1 nmílisc socin l 
c não podem ~er triviais (Alex<lndcr, 1982: 37). 

Mas é claro que, se exisle um nível discursivo (c 1\50 simplesmente 
tcóri<::o ou racional) nllS ciênciflS socinis. as divergtncins que nele ~c man ifes
trlllI IlfiQ poJem ser fe~olYidas rela simples aplicação de critérios llnlll iLicos 
como os que propiie Ale)(under, ou seja, (l poder de generalizaçiío c ii ·'(Icci · 

'L W,\l zi C S. Silv;I.A Qualll Ciêl//;/11 11<1 Clil/dll: Um l::!lmio Cr/llm ,,,bu II PmgHllllíl r",.,,, 
d" DIII'ill JII,,,,r. RIO tk Juneir\). IU)Xlj. 1985. IC.'~ oJe IIlcm:'lt!\l cm <ocLoli)gi~ . 

. \ Rollcrl K. Mer!nl1. "ali So~i(l)ogicl\\ Thtorie~ Qf Middk Range". el>l R K. MCrloll. 0" 
Tlw",~lln" S"ó"logy. New Yor~. FI'<lC Pre~~. 1%1. pp . • '19 .]2: S Scl\\vnnzll1:w. '·0 DoI1I 
d~ Gemo Ju\·cnlude". f)(,(lfI .• ~ R~\'I',(I<I d~ C,bU'"a SO"'"".'·. vol 8. 1971 
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s ivid ~dc" J os co nc~ it os c Icorias. Essa d ifi culdade é e xp lic:ita<hl no novo 
texto de Alcx:mder, que expõe a divis.l0 das ciênc ias SOCiflis l.: !I1 "escolas", 
assim como a peren idnde dos cltÍssicos em s uas sucessiv3S relei turas e re in o 
lerpre tações. pl!lâ cxistênci n de discursos irredutívei s. 

N ão podendo utilizar-se de cri térios rncionais, ou formais, pam intrn
dUl,ir sua proposta le6rir.:a , Alexunder se confessn, ele mesmo, discurSHtldo c 
prQCurll inseri r-.se em um movimento pendular que nerccti w detectai' e que 
osci laria entre o colet i vo e o individll:l1. o mnem c o micro, o racional c O 

nrctivo. Ex istiria. il lU<l lmcnte, um ponto de cunvergéncia nesse movimento 
pelo rcvigoramelllO tio concei'to de cu ll u!"a, qllC permi tiria II integr~ç:io dos 
diferentes pontOS de vista hoje em eonfl"Ol1\o nas c iências sociais. Sem negar 
o eventual interesse dessa proposto tcôl"Ícn, é b.,s ttl nl e ctaro, no entanto, que 
nem ela nem ouLms consegu inio sc firmllr pela simples forç:'l de Sun ll rgu· 
mClltaç50 16gica, ou pela persuasivid,l{lc do di scurso que u acompanha. 

Existe um nível de sU);lentll~'ào mais profundo que deve sef a(cançndo, q ue é 
o da vinculaç:io entre ° discurso e a realidllde social n part ir d., qual essc dis~ 
Cllrso é produzido e derendido. É na análise d!ls relllções entre eSS:l pr{i tica, 
os di scursos com cI~ rclncionados e os níveis m:lis racionais c empíricos do 

conheci mento que se situ rl , n meu ver, a possi bilid' lde de um e ntc ndimen to 
mllis adequ::tdo (ios proble lllns c das potencialidades das cicnc ias sociais no 
mundo ele hoje. 

Prática, discurso e conceitos 
nas ciêncic/s sociais brasileiras: 1I11W incursão 

Em 1980 ii revista Dados publ icn ul11a sé rie de i\n igos sobre ciênci:lS 
socii1 is. democracin e dependênt i:'l que bu sca\'u, hasicamente, c.xillllinar em 
que medida a.~ eomJições especl<lis nas quai~ :'Is ciências sociais eram produ
zidas cm no~so meio influenciavam seu contelido. Watlderley G ui lherme dos 
Santos d isr.:u tc, cm termos muito amplos. a ciência po lític:r na AmêriCil 

Llllina c 11 vê como nnigida pelos mal es de um cconornicistTIo c historicismo 
empobreciCIos. assim como por um mar:dsmo de scgund::J clas~e_ Para ele, 
eSle era o lado negativo do pl'ocesso tle compartimentlllizrtr,":i() c c1>pecinl izn
ç!lo d:ls ciênc ias sociais 1;J lino·amerieilnas, que deveria ser com pc ns:\{lo, pre
su rni vel mente, pelo trahal ho interdisciplinar Se n cfític,l era correta, il i nter~ 

pre trtção era duvidosa, j li. que os m:llcs que aponlavn pareciam, na rcalitlade, 
afli gir mui to tllllis os p::líscs cm que as ciênci as SOC iilÍS não se ha viam inslitu
c ionalizado do quc pro priame nte ° Bmsil, o nd e essa institucionaliwçiio 
hav ia ido ma is longe. Nilo p<l reteria que o conce.ito de espcc inli zação e di vi
stio SOCilll do triltlll lho itlle1cctual fosse suficiente para explicar II predomi~ 

nfí ncia do discurso h i ~ tor icis t n, economista e cmpobrec iclamcn te marx isw de 
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110SS0S c icntisros socia is. Fábio W<lIlJerley Reis, cm UII1 mflgo tOlnlmente 
distinto, comparte tom Wandcrlcy dos Santos a noçfio de que as condições 
"ex ternas" do 1mbnlho c ientífico podem. certamente, prejud ic.3r sua qU:llid~l

de, mas nrio chega a aV<lnçnr nenhuma hipótese sobre essas condições c os 
conteúdos substnnti\los dos di scursos6. 

O Imbalho de Bolivur L lInounier7 ê complexo e difitil de resumir, 11 
niío ser em umn inlcrpntlilção livl"c como fi que faJ.:cn](ls ~\q\li. T<ll como 
AJcxander par<l a sociologia , ele busca examinar:t cvoluç50 de alguns con
ceitos centrai s das ciêneias J}olflicas contemporãncns - o Eswdo, a .\ção 
co1ct ivll - e obscrvn que eSle é "0 nspeclO da análise polít icn mois sensíve l à 
inlluêncin do.~ contextos socin i!> espccíricos: n port<l pcln qual .lS divcrsns 
'ontolog las' do social penctn.llll no discurso cien lífico, c ... lO r;14ê-lo, mostram 
seus limites" (p, 44). Como CI11 Alexander, est,i presente a itléiu tio '\Iiscuf
so"; indo mais alón, no entanto. Lamounicr tr.:tl:l de identificnr, por lllll lado, 
sobre qunis CQllteúdos os discursos incidem mais direlnmellte c, por outro. os 
conlextos sociais espedficos que os cO lldieionnlll , Na l;cgunda parle de seu 
lrllhnlho ele propõe. lIm~ pcriodiz,IÇão da ciênc in polít ica bras ileira e de seus 

temas respectivos: u período nté 1945, carncteriz;\(lo ror ens<lisws Pl 'CQCUI)(I
dos com os probl emas da rOfll1açfio do ESlado Naciotlfll~ o período 1945-
1964, orientado pnrn as questões da expan~iio c!:1 citbdn ni::! e da cap;lcidade 
de açiio racional do Est<ldo. c o pcl'iodo pós-I 964. em quc as ciências poliri
C<lS se in sti lucioll illizam ou se esf:lceJmn e refletcl1l c riticamcnte sohrc as 
experiêncins anteriores ( interpretação SClllclhmllc para () uesctll'o jvimcnló dn 
:lll tl'Opologio no Brasil é desellvo lvido pOl' M nris:l Pci rnno). Se "tiS. [945 os 
intelectuills brasileiros p<lrlicqH1V<lln. indiv itl ualmctlte8• de um projelo de 
co nstl'ução do ESIlHlo tornado ilegítimo com a democr;Jtizn<;no do pós-gllcrra 
(Oliveir"l Viana é o granJe exemplo) c se 1105 ntlos seguintes pretendeu-se, 
pelo cng.ajMlenlO partidário Ou pela ação grllpal. 11m::! liderança em UIIl pro
cesso po lítico de ulIlpl iaçii\1 da panicipaç-Jo e do mlmcnto dn racionHlid:tde 
cio ESll1do (o exemplo (lqui ~ o lnstitu(Q Superior de Estudos Brasileiros ~ 
lSEB), 110 pcrfodo pós-19M i ns1ala~se ullln grande divisão qllc lmllounicr 
percene. mos não expl ica em mllior profulldidllde, Por um Judo, hú unlfe vi sR0 
fortemenle Illiliwntc. tmbalhadn cü m um estilo de nnálisc "dem:lsind0 gloha
H'l<lnle c cJemasindo insensível no cnrti!er constitutivamcmc preciirio de lodn 

(j W,1ndcrlcy G, do~ Snn(o~,"A Ciê"Clll POlilic~ "li Allltrkn l-mi,ln - NI)I~ f'r~lirllil\(\!" de 
AUlocn'licõl·'. Dodfl .• - /(1'."'."//1 ti .. C,fllem' SOdl/!f, 2:1 II) 15·~8. 191\0. F;ibiIJ Wõ'ndt::fh:y 
Hci~, "O Grifu ~ No~~o : Acn()(:"lllb. [)eI\locrUCI~ c De~ndêm:i(l". nado,! - N .. ,'i.1I11 ,,~ 

Cihwi"dlw/II;.T. 2J (I): 59·7&,19&0. 
7, Sotivar L~IllOIl>1ier, "Pen~~mcnIO PQlillco. Il1 s l' luciol1ali1.:I~ilu AcmJ~I\';c~ t: Rdn"oc.< do:. 

Dependi/lcia no a\U~ll", 0011"" - g~";.'II/ de Oê/i, '!tl' SIiI;I"h. '?.l (I): !9·.:'i ~. l ')80 
a, Mnli~<II'cir~no, TI/e AIl/I"/lI'III".~y IIJ,A,I"I'I"/JI'/lI".~J" Tht IImül",,, C'/.<C, HlI" 'artl 

Unil'o:nil)', [)ep~nm"nl of Arllhrupolo:;y. I>h, D, Dis~crWI,on, 1981 . 
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a inlegração polfli ca" (p. 56), c sujeita, podemos acrescenlar, às crít iclls de 
Wanderley dM Santos no arligo citndo rmüs ac ima. Por OUlro, surge uOln 
ciéllcia política panicu larizada, perdida cm umrl rnirí::rde de est udos isol:Idos 
de processos dccisórios, panicipaçiío eleitO l"n l e tfmlas outros, mns incupaz. 
nn visilO de Lamounicr. de. enfrenw r com a devida menção as gmndes ques
tões d:l ciência politica contemporti nen, que giram ao re(lor do le mn do con
trole democnítico sohre os sistemas políticos de larga escnta. Ambos se riam 
produtos de um a ciência politica ufastadn e de costas para o po der polft ico 
constitu ído; o primei ro grupo possivelmente mais vitinlfldo pe la repressão 
ideológica e sofrendo li impaclO de 11m sistema universiltirio cm decomposi
ção; o segundo, mais isol:ldo e traha lhanclo em instituições que, de rl lgurmr 
mUllcim, conseguiram sc desenvolver de for m<l até m:l]s eSl<ívcl do C]ue nas 
tlécrldas nnteriorcs. mas que pouco po<liam rrctendcr <116m {lo tmbalho aCrldE
mico enquanto tíl l. Se o primeiro discurso é globnli7.mlle c simplificador, o 
outro tenderia 11 complexidade. ao dcwlhe e n ineollclusividadc; se um é nw is 
próximo do efl/O$ da mi litflllcia pol frica ou do intelectualismo ali eníldo, o 
oll tm se nproximflria do esti lo dito '·eientífico". 

Um artigo de VaJéril1 Pcnrl.jti agora sobrc a sociologia. procum rec u
perur o senlido positivo da scgmentnçTIo, <lo niio-enfrenlamen!o das "ques
tões cenlra is" lilo cruciais nas preocupações de Boliv tL r LtLrnou nicr9. A vi r
tude díl "nova sociologi:l" hrasileira (que ela foz acolllpanhnr, prcc:lvida
mente. ue um ponto de inlerrogaç:iO) seria eX:l tl1rnenle Íl co nvivência com a 
di ve rsidHde, O tratamento do concreto. a descoberlrl de q ue "us hierarquias 
silo muitas c as opressões v;'ir ias", e que pOr isso v:i rios deve l'ão ser niio só 
os co nhec ime ntos mas I!lmbêm tiS própri n~ prti ticrls políticus Cp. 93). A 

Illulher. o cotidia no dos Imbn lhndores, (\S prOblel1lrls dos negros, n socieda
de crl rl1poncsa. os padrões cotidianos de convivência , cada uma dessas eoi
sns vem encontrando seus e~tudio"os, seus ~\paixo nados e SClrs no vos mili
tantes. NEio existe <liscul"so, mas discu rsos . No fundo, urnll sensação de (IUC 
os "gr:mdes lemrlS" são inD.cCS~í"eis , trlntO qunnto O poder polírico tümhêm 
o ern. Mas n vida contin url, tem muitns fucelas. e as c iências sociais pooe
rinm, quem s:lbe, eneO\l lr;u' novo alen to no contato com <I realidade conc r"eta 
dos homens. 

Em certo senlido. o Irilb3tho de Vnlériu Pena ass in3!a o lim de ltrn 
gran<le círcu lo iniciado mui tos nnos antes, quando. no Brasi l. a socio logia 
surgi u corno con tesUlç50 ao pensnmenlo jur íd ico, consolid !\(lo no poder c 
aproprindo peJas elites mais tradicionnis . A sociologia pretendia-se, então, 
mit itn nte, globrl!izunte. h i ~ tól"icn, incluía o económico e, sohretudo, o poHti
coo Em pane pelo próprio processo de inslitucionilJizuçiio das disciplin:rs nC:l

dêm icas. em parte relo nmblcrl te polftico c institucionnl que passa n existir 

9. V:,léda ~nn . ··UII1..1 Nov:\ Sociologia" . D(//f".~ - R~"WII d~ C,Fl1âu.t Sm:;lIis. 23 ( t): 'no 
11 0, 1980. 
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no Brasil fi partir dos anos 60, CS~C quauro v:lÍ-se alterando. A economin se 
transforma Cat..lu vez. Illais em disciplina independente. fcch<1(b cm seus dil,> 
rentes parndignws, npresenl:'1nclo-se l11uit<ts vezes como "téCHic:l' - c dcspoliti
zadn e. de qU:llq\lcr I'orma. sem reconhecer a legi timidade académica c inle· 
!ce lu!!1 das dC l1l tlis ciénci as sociais. A c iê-ncin púlhic:'l. que não cxist i fl na lrD
JiÇll0 hrilsilcir<l Cl niio ser como um ramo do direito ('j chamndH "leoria geral 
do Estado"), encon tra sua idcnlidudc, principahnclllc, a pllnir do mundo :lC<I
di!mico 11(1r1C-n111cricano c começa :! absorver Illuitos dos soc iólogos forma
dos nn Il"odiçfio mnis globnli.~lu (c rrnnccs:l) flnteri or. Reduzido ao cconônü
CO, por um lado, c "0 políticO, ror Oulro, o súcial perde legj !imilbde como 
objeto e a crise da sociologia como <Jiscipli nn se instala, Essfl crise expl ica. 
de nlgum mo(l0, n transformnçiio flue se opc,m Ilrl antropolugia braSikir,l, que 

grndmll lllenlc começa u vollar seus o ll1os das populações indígenas par;t " 
realiunde do mundo oiro "civil izado" e, l1l:Jis especifica l)ICnlC, pfll'n seus 
seI ores menos pri vilegirldos. os camponeses. (lS pobres d;:rs c id ades e m 
negros. É com c$s;:r :lnl ropologia do mundo moderno que ,I nçlVn sociolog ill , 
idenlificada [lor Vnléria Pena. Vill huscar sua inspit'IÇ5.o muis reeundn. 

1\ conv ivêncill com n frngmenwçiio e o plural, no ell1Hnto, requer a 
csr(lbi li dadc rclmivil dn vida flcndémiCa . Todos o!' tm hn lhos ex,llllinndo$ por 

Valét'iu Pena 1'01':1111 el:lborndos nos rnincipnis instituições de pesqui sa em 
ciêncins sociais do país - lupelj, Universidade dI; São Pnu ln, Muscu 
Nncion.d do Rio de. Jnllciro. Ccdec, Engufln!O 15::;0. os cu rsos d(! p6s-gt'fldun 
ç:io eontllWtl\'am a formar cicnt istas sociais que as instituiçõcs ltc'ldêmic.ls 
não mais nhsOI'veriulll. ou só ans()rvcriu m prccilrinmeme. Ao mesmo tempo. 
li regime mili!llt' começava n mO.~trar SUilS tisSlInlS c (,lS 1l10v imclltus rt'lvintlí
ctuivos da s(x:iedadc se lorn:l\'lUll ~'ndú vez lllnis fortes e uudaciosos. Era ullla 
nOva realidade que .~urgia . e nela umil hoa parle ([ns ciélltin~ sociais brasilei

raS' merglllhnriu de cuhe~<l. 
Era chegada n hom , como lIs~illnlou um onscrv"dor .lJCIIIll, Mnrk 

OzicI, de "ir p"r:l o povo"w. Os intekc{ul\i~, que no tempo <lo I seb c do 
Movimento de Cultura Popu lar prctend i,ml ser li enbcça peni;;rn le d;) naçiio c 
com isso conquistar seu npoio, a~orrt con fcss:lm humildemente sua ignonll1-
cia e a neccssidlldc de aprender com ti gente simples. O povo. 110 nnv(} di s

curso, ~nbc VOtar, é in!rinsec,lnlenre dctllocr:ítlco, tCIll um:l sahedoria recÔll
dilll muito superior. por deliniçào. aos nnificinlislllos dll cult ura imporwd;l, O 
intelectual ngonl assumc II Inl'cfn de dar dignidade e respeitabilidade à!'; coi
S'lS do povo - SWl lingu:lgem, sua re1 igi1io, seus valores - e. a p<.trtir de~sc 
trabalho redentor. conqlli iaar seu 110VO cspa~o. E~sa nOVI1 pl'oduçiio intclec· 
tmll não se canalizavn parn ns sisudas revistas cientificas. mas IJarn os jorna is 
e revi stas de gt'ill1de L'ircu!ação. pnm ()S part idos políticos e. p,.tr:t tiS salas <k 

10 M:ut L. Oziel. "GI1'11j; 10 lhe P~()I) Ic : POIllJlnr CUltUl1:! nlld huelk'clu:lts 111 (l1':ll.il", j\ r<'llhll',~ 

f:llml,it'II~ ,nlt· S/l<'illillJ.:I~. XXV. t<}~". pp. 24~ -27.~ 
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<lula repletas de jovens que ingrcssav~m em um sistema universitário cm 
expansilO c que vi;l1l1 pouco se ntido na 1I11tiga racionalídadc acadêmic'l que, 
muito .suspeitamen!c, havia florescido nos ,mos da ditadura c parecia ler suas 
origen$: no extcrior. O novo discurilo valoriz.:! o estilo. a paixilo, a s impatia e 
o compromi sso ;!lalien,ívcl com os dogmas populares (a sabedoria do povo, a 
valorização do emocional e do intuitivo, a crítica ao raciocinio frio c desu· 
manizado, a o[.losição li tecnocracia c ao poder co nSl illlído em todas as suas 
['ormas), Nem por isso, no entanto, é um discurso incu lto, Parn is~o estão, e 
são Ciladas co nrorme os gostos e as necessidades, Lacan , 8ourdicu, 
Poucault, Fcyerabcnd e até mesmo Oerrida para os mais sofisticaJo~. 
Mnnejilr auto res tfio co mplexos em est il o comunicat ivo não é tnrcfn f{i cil. e 
por isso umo nov<l hi erarq uia va i-~e estnbelecenoo no mundo intelectu;d , 
hflse;lda cm um discurSo radicillmellte oposto e sem dirílogo OU síntese possí
veis com li;; ciências soc iais tradic iollil)mcntc constituídas, c alimentado efldh 
vez mais por novos mores que até cntt'io nao h<lvimn mostrndo sua prcscnçu, 
os filósofos e os críticos Iiter;ÍrlOS, 

Discu rsos e (f 1/atureza do conhecimento social 

A sociologia da ciência, ao COlocar O conhecimento cien tifico (ou 
pc lo menos se u "discurso") no contexto de seus condicionantcs soci" is, CO ITe 
o risco de ~, lill1 e nt :l r um ;) tese profundamente irr"ciona li ;; ta, que é a de que, 
no fu ndo, Iodas fl S formas de conheci mento nfio passam de discursos lllterna
tivos, todos os conhecimentos são iguais e a noçfio de "verdade" nada TIlni.'; é 
do que a expressão do poder político (ou dn "hege mo I1 in") de um grupo 
sobre os out ros 

Essa conclusiio. 110 entanto, n50 é neccssád,l. Diversos tipos de conhc
ci mento produzem dife ren tes res ult ados e podcm ser avalilldos pelo que 
ntcançam. Algu ns tnl'zt!TIl dividendos polit icos; outros atrnell1 grnndes públi
cos e formam opiniào; ou tros permitem previsões aCllr:ldas de dctermin~t dos; 

fenômenos em detcrminadns condições; outros dào sen ti<lo e coerênc ia a coi
S,IS que, de ou tra fo rm a, permnneceri:l!l1 estranhas e ininteligíveis; ou tro~, 

fina lmente, privi legiam o controle sobre a nalurcz..., li eficiêncin administrati
vtl e empt'esarbl. Con forme o amb iente hislórico, o clima po lítico, ns sol icita
ções e as cond ições de Irnbnlho dos dentistas socinis (e não sã de les), bus
Cfl lll-se coisas diferentes, c os resultados. por isso. ncm sempre são companí
veis c analisados sob a mcstml lógit: :I, O lJuc OCOITe cada vcz mai s C{)111 .IS 

ciências sociais, no Brasi l como em outras pnncs, é que os muros qlle porvt!!l' 
tura lenham ex iSlido entre o nl1lhiente ncndémico (onde prevnleecm os valores 
da explicação mais abr~ngente e m ~lis eco nómica, d;~ complcxidnde e do ceti· 
cismo orgllni 7.ado) c os demais são constantemente penetrados de lado a ".ldo 
e o próprio cielltistil social ni'io sabe que pnpcl desempenha a cada mome nto, 
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A S dificuldades IrWlilli'lS por cssn si t u~çà() tOrnam-Se evidentes qunn
do con( raSlllmos o traha lho de Alex:!n{ler com, por exemplo , o recen1e 
ensnio de Eunice Durhall1 sobre:J :ll1lropoJogia no 13ra.~il" . Aleltander, em 
Tllcorelical L(lgic iII Sociology, chnm:J li atenção parn lres peci'ldos que 
rer inm prejlldicudo 11 produçrio [córiea n:l socio logia: a ,'CduçíiO di\ prohlcmol
tica le6ric,1 :10 cngnj:lIllcnlO polílico, presentc no dctxlIe sobre i{lcologif'l: SlIU 

redução às questões de prc fcrénci<ls I11Clodológicas no deb;)lc sobre positi
vismo e sun reduçüo .1 proposições empíricas no deba le sobre o eonnito_ 
Supentdos esses red ucionislllOs, :\cred it<\ A!cx,\n(!cr eSI<lI' Ilplllinfldo o eami
Ilho p:m':1 rcslauraç.io ple na lIu disçurso lógico n:ls c iências $ociais, qunndo, 
entuo, lornll-se possivcl di sculir () S IC/Ur.l' teóriço de termos como çultur:l, 
indi-víduo, ordem soc iul , poder ele 

Eunice Durhum, cm seu ensnio, também se preocupa com os desloca
men10S no uso de concei10s leóricos e nssinaln :llgU!ll:ls inle l'[)re l :'lçl1e~ sobre O 
conleX IO da atividadc do anlropólogo Or'lsi lcil'O e suas jl11pl ic,H,:ões epislemo
lógicrrs. Nós ulllropólog()s, di'l eln, "estamos passa ndo do obscrv aç1io p:\rlici

p:1nte para :t r.artlcipaçfio ooservan(c e resv <l lundo par<l ,I mililâncin" (I'. 27). 
Parmloxalm~nte, "no mesmo tempo que (JS 111l1mpófogos se poli lizmn n<l prn
liça do l:mnpo_ ii Pi!rlir <Ic sc u engajàmenlo cre~cenle n<lS lut<ls tr:wad:1S pelas 

popul:1ções que estudmll , despo liti zam os conceitos com os quais opel':\m". 
Esse paradoxo teria duas cx plkuções, uma no nível socit11 c OU lrn rt() nível 
epistemol6g ico. No n{vcl .~odn l. a despoliliz:lção dos cOllce itos se lü um:! 
forma de soluciona r O conl1 ito ent r\! dois papéis contraditórios, o ,lcadc l1l1CO e 
o mil iwll1e. EIH mio se uti lizn dl;!ssa rerm i lliJ logia soc io lógica, I1U1S diz que -'o 
que estamos fazendo é operar os çonçeiu)s [de classes .'iociais, idcologi ~l, pes
soa_ individi1~llisrn(l e identidndc) de lul modo que, c,vita ndo o ll-malllelllO 
direto d~\ probknHít ica :,>oci:'l l c pOlític <l {lue neles csl,\ t:On lido . preservamO$ 
li ma o/u,I'{io II es~a problel\l !Í tica'- (p. 32). A expl icnçTio epistemológica é mais 
complexa c Icria :llgo a vel' com 11 illlfloSsihilidaue de os :llllropó logos pensn
rem n totnliulIdc das ~oci edadcs complexas, da mcsm:l forma que o fazelll 
para <IS socied:\des primi ti vrls, de e.~c:\I:1 muis reduzi(b. Ao huse:l f fazer um:l 
<HlIfopolog ia "colada" tiS populaçõcs que estuda, e que não rcpresentam. nas 
sociedndcs complexns, scnilo frngmcnlOs de um lodo m~lis amplo, {j Ilntrop6-
logo terminari a t:lInhém pllr se J'1~\ gl\len l:lr, C:lindo nos "deslizes semÍlnl icos" 
que consistirinm, basicamente, n<l uti liznçilo de conceilos de form:l (Iesligad<l 
do eOll tcxlO histórico e idc()l(\gico cm que su rgi r:lln. 

A jll'oposiçiio clt! que J <lmhl güidude dc papéis dos anlropólogos (c, 
por cX lensi'lo, de OUlros cienli stas soci'<l is) leva <l um uso ideol6gico de COI1 -

Cel tus, por uma p:lI' lc, e a um lrnt,lmenlO exc lusivamente cO l1ceit u:ll e leórico 

II. CUIIIC,' O\lrh~l!l , "A "esCJIII.'~ Alllfl,)poIOglc~ cOIn Poputnç"~~ Urb3n~~' ">,ol>lemM ~ 
Per:;pcrl" 'a~ ". 1:111 RUlh Cn.\lO!'II (\0<.1 .), A ill'~l!llmr AllIfll/lU/rí!:iI'''. f~ill <.I~ J:III .. iru. &Iilor:l 
P'I7. ~ T,'n~, . I \J8ó. 
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da priil ica pnlílicn, por outra, que decorre se lll mu ito esforço do le.~IO de 
Eunice Durh:\111, p<lrece baSUltllC rica. Por outro Indo, suas conclusões mais 
propriamente tc6ri C:lS, opostas l1s de A lexandel" condu zem, pnrccc-me, !l um 
beco sem slIida. Enquanw Alcxnnder procum const ruir, no tcrreno movediço 
dos discursos e dos co ndic ionantes sociais do conhecimento, uma fundnção 
pura um.! lógica teórica de val idade gcru l, Eunice Durhlllll parece requerer 
não sornente que os :lIlt1'opôlogos se "descolem" de seu:> objclos {Ic estudo 
mas inclusive quc se co nstrua, "em .. lgulll lugar {ln reflexijo antropológic;:t" 
brasileiru, um quadro conecitunl adnptn<io à nOSS'l rea l idade e que pOSS<l 
SubSlit uir, presumivel mente, o liSO de concei lOS como os de classe SOCiíll, 
grupo dc S/(l/HS, identidade, ideologia ou pessoa. Se lev::td:l aO c.xlrcmo. ser ia 
uma lesc que i ria conlrn lod ~l Icnt;Jliv<J lk OOlar <JS ciê ncias sociais de genera
l idade e ::thrallgéncin explicntiv:I. DentrO de seus limites, ela é (ui) para lell1-
hr:1I' (Iue nem ( I engajll!l1CnlO puro e simples, nem O u!iQ ::tOSlra\o e vaúo de 
conceitos e mu ilO menos [l esqui"lofrcn i;.t de lcntnr faleI' as duas coisas ao 
meSlllO lcmpo r roduzem um:l ciênci:l s-ocia l realmente sign itica li v~\. A boa 
ciênciu social, poderíamos flcrescen tar, supõe um interesse gellu ino do pes
quisador pe la realidade que cSl uda, uma eompreensflo adequad a dos COIl1CX
tos sociais el11 que surgem e se desenvolvem as idéias e um esforço de trnbu" 
lhnr com éoncei tos cada vez mais universais c :lbrnngclltcs. 

A '"nova república" traz parn as ciêncins sociais brasileiras novrts con
dições c novas necessidades de eXilme c inlerpreluçiio. Se untes os muros 
ncadémicos j5 enl111 pcnclrndos pelo IIY!I" dos meios de comunicaç1ío de mus
Si! e da mohi lizaçilo polilicn, agora chegam tmnbérn us demandas de pan ici~ 

p.:1ç1ío na udminislrtlçiio dn co isa púl:Jlica. J~ nãO l:Jasta i lllerprclHf, criticur c 
,Ill<l li sar, é neccssií rio ngora poder ngir, mas scm deixnr de crilic.:Jr ncm (Ic 
IlHlrl1Cr a linguagem da comunic:lçiio bcm-sucedida. Se alguns eienti sl :lS 
sodais se espec ializam cm Illguns desses papéis - renunciando. quem snbe, 
aos ra vores da mídi:l em bcn~fic io do lrahalho acadêmico, ou renullciando ~ 
possibilidadft de p:u·ti cipnr no governo em nome da ll1ililuncia po lítica ou 
vicc-versa -, .1 maiol'i,) prefcn: convi ver com ri Illultiplicidade de pnpéis c 
tralur, de .tlgumH forl11<1, de conci lilí-Ios, gcrnndo diticuldades como us que 
Eunice Durhnm evidencia . A tarera é c;lda dia lllui s complexa. 

A concl us50 é que. se os (tiscursos nas ciências socinis se explicam 
por cçllld icionanles sociais e inSliltlc ionais passrvcls de serem reconhecidos, 
a discussiio Intelectual e conceilual sobre suu validade nfio pode ser desligada 
n[io s6 de U1I1;! anlÍli st, tomo tnmpouco de um envolvimen to pessoal constan
te c JX~rmaIlCnlc. dos cienristils sociai s :l respei lo do espnço socinl que deve 
c,lhe!' em detcrminndo meio para eles próprios c dcnlro tio qual possam n~)

rC.~ce r em um scnlido ou out ro. 
O Brasil , cm cOlllparnçiio corn muitos outros p:Jises, jií logrou muito 

nessa direçiio, c por isso as ciências sociais brasilei ras tem fl oresc ido. M as é 
ImpOrlnnie ler sempre presenle c problemat i7.ndo o conlcx:IO cm que se traba-
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lha. As ciências sociais. em suas diversas Illo{\a l idudcs. nl!ceSSil<l1ll de esp<l

ços rcl:llivamentt permanentes c cSI:íveis parfl que n di.~nl~siio ~(1h ré as con

diçoes dM discursos ni'io dominem toda a sua atençiio , deix<Jl1uo pouco CSp<1-

~'O pam a r rodu,i:íü de conhccimenlos enq uan lO lili s. 
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A "crise" recorrente das ciências sociais 

Ninguém estti contente com as ciêncins sociais. Para alguns. elas slio 
muito tcflricas, abstraIas c ntio contrihuem pnra resolver os problemas do pM~; 
para outros, predom ina a ]lolm!zlI teÓrica, a faliu de rigor analitico,,, preocupa
ção desordenada com questões imcdialisU1$. Exi stem os que ~e queixam da 
secura dos conceitos abs lr'mo$, díl frieza dos nÚIlH!I'OS, buscando resg:llrtl' 11 
força da sensi bilidade artfstica c lilcdrin; outros deplor<lm o V:lIC- ludo dn int ui
ção e dos bons sent im entos. H6 os que crilkal11 o elitismo dos cu rsos de 
pós-gmdwlç.io. suas leses intcnnin:lye is e itH,:omprcctlsívc is, c os que lamentam 
à massificaçiio dos cursos etc graduação, com a indi gêncin dos currfcu!os e a 

m1Í q ualidade dos estudantes. H ií os que cri ticai II o lI"O abusi vo do in.glés, o jal'
gliu Iccnocn'i tico, a prolifcrnçiio dns ci tnções, e os que Llmentnm ú provincia

niSI110 de uma ciência socia l que se isola em Lima língua secundária, usa idé ias 

dc segundn mão sei 11 conhecer as fontes e nno dialogo com o res to do mU lldo. 

É prov,lvel que. a insmisraçiio scjn maior hoje do que em outros tem
pos e mnis imensa no Brasil do que na Europa ou nos E"tados Unidos. M as é 
óbvio que nâo se tratn de um fenômeno novO nem exclusivamente naciolw1. 

" Tl~bnlho :'rm~<;('nl~do ~ me'>3-redO!\d~ 'Teori ~ c Mélooo c ~~ Cii:l\cia, Soci~i~ fi' \lÇikil''', (Ia 
I\lualida(Je", t'm XIV EIII'IIIII,." Ali/mi dI! AI/II/IC.<, Cn:lmbll, OHI 1 oro. c IUI sclllin:;I"I(l 
.. Ctí:ncl:t~ Soc;a i ~ Hoje". Unil'cl,;idadc (lu E~tndo do Rio de Janeiro. 29 novo 1990. 



", AS CltNCI,I,S SOCIAIS E ri CllLTU~ ,\ 

As ciétlcias soeillis- sempre viveram em um estado mr\i:; ou menos pCf lllflncn

te de "(:l'ise", c discussões 111lcrll1 íníÍvcis sobre métodos, abordagens e discur-
sos. combinadas co m cxcgcscs igunlmenlc intermináveis sobre fuml:ldorcs. 
COSllllllUIll ser tOl1lO1<1as corno il1dicadores do pouco <lllludurecimerHo e cons\)

liduçâo do Cll lll[lO I, Talvez 050 seja possível acrescentar muita cais;) a essa 
hislôria, nlém de rc,dirmnr nOSS:l5 prcfcl'énci:JS cm rela~üo í1 alguns desses 
dilemns. Pode ser útil, no entanto. olhar com algum dctalh~ () contexto dessa 
"crise" â I uz das contrihu içõcs mais recentes da sociologin da ciência. 

A "crise" nc70 é só das ciências sociais 

As nspas siio Ilccess:ínas, pois (l que parece uma crise pode muito 
bem ser um cswdo nalur:l! das coisns. As t-Otl\dhlli~~õe~ mais recentes ctu 
sociologia do. ciêm:in fC\zclIl ck:ixar de 1;lc!O as linhus claras de dcmurençiío 
que nntcs pmecinm existir enln: as c iênci as socini~ e os ..:humudns "CX<1I,lS" 
(lU "dura~", de um.l iOnu;1 Que surpreende rin os antigos defensores dn "objc
tividude cien tífica". Já não é possível pcnsnr na mividnt.lc cicntffit:a como 
umn simples '\cqüência de nOVllS descobcnas, teorias ou paradigmasinlcrprc
tntivos. que. se $lIcc<!eriam lIns aos otu ras pela forçll da evidênc ia empfric:l c
dn razão. Hoje, o C:Hllpo de estudos sobre a g,crilçõo de conhecimentos m'S 
eiências n:tlurnis eSI<1 entulhado de expressnes como "construtiv islllo", "con
Icx tualiU (ldc", "contingência", " indcxicalidadc", "oportunismo" e '"fabricn· 
çiio", que COIOC,1I11 em questão tanlO li visão I>oppcriantl da ci6nci:1 como n 
husca do ex perimento c l" ucin l, como n descriçllo de Tholll1lS S. Kuhn da ciên· 
cin nOl"lllul como ii resoluçiío de CJuehra-cnbe~:as interrompidos a CUdél tamo 

por rcvoluçõcs pnradigmútic'lS. 
Isso não significa que tenham desaparecido lIS distinções entre opio 

nino e futo, discurso e ren lidllde, conhecimento e poder. Ainda existem remé
dios quc cur'1Il1 e t"alstls mcdicirms que n1lllnm'. previ.~õcs 110 tempo que nju
dnm a agricullum e danr;as dll chuva; interpretações da socicd<ldc que expli
cam e iluminam e o utras que apcn:)!' contolum; nSlronomin c astrologia, Mas 
O conhcnmclllo cicntírico se desenvolve. nu descrição de Bruno Lnlour, pela 
progressiva conslruçiío ue "j"ll tos eientílitos" que são como caix;J~-prct:\s 
cuja vcrdade ou tldcquação é d.:lda como cerla pnm os qllC a uti lizam como 
ponto de panida pllr,1 outros estudos. mas cuja natureza problemática pude 
sempre ser ressn!t:.l(ln qunndo exami nadas em SU:.lS (lfigcIISl . 

O exemplo de Ltl!Ollr é um projctQ de. pesquisa em biologia molccular 
no 111Slltuto P(lStcllr em 1985, qtlC se arói~1 em duns cai x:ls-pretas ~"onSlrlJídas 

I. O to,.,., cltl~~itu de_<~a \·i~5.o ê Robt:rl K . Meoton. " On soclOtoglcnl Tl1cories 01 Middt~ 
Rnngc" ... 1\1 OH Th~/iI"~lll"ld Soân/(,gy. New Yurk. I"rce I'oe.~s. t912 . 

., Bruno Lalouf. Snj'IH '~ iII IIi"/Ilm. Hi".~~O\t, t981 . 
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lahor iosrl1l1cnle :"Ill0S :lnles, O modelo d:l molécula do DNA e um (,;omplllndor 
de al i ;) C]ualitln(le. Exemplos de "caix<ls-pretll:;" da~ ciências sociais são o:; 

l ipos idenis de domin<lç50 de Weber, Il polurizaç?io cl;ís~ica enlrc com un ida

de c. sociedade ou, mais perto de. nós, concciws como o de motle.m iU'lçi'io 

eonser vnclorrt, regimes hurocrúlicos :Hllorillírios ou o comr<lS le enlre coOptil' 
ção c representação política. O ponto cCIlII'a l de LUlour é que o que dã - ou 

não - (;{) lJsist[!nc ia e vlllid;ldc a essas cnixas-prctas n[io Silo tanto suas quuli

dnde.s, intrínsc(,;:'!s ini ('in is. mas seu liSO progressivo, ll1 edin nte ° te mpo c o 
espaço, por um númcm Cllda Vel nmiúr de pessoas. Niío é, çomo sc pensava, 

que "when things orc tl'tle they hold ", mns "w hen Ihings hokl th cy start 
hecoming Irue"·'. 

Não se trJla apenllS, como o~ clássicos dn sociologiJ suspeitavam , de 

que os con hecimentos ditos "cient íflcos" sejam influcnciados por idéi:'ls e 
concepções mais gcr:lis de seus tempos. m~s o próprio processo I'clo quM "s 
vcrdndcs c- os futos cil.: lltíficos se eSlabelece m 6 contcxtual e social mcnte 
;, itundo c seguc UI1l:! lógica de disputa e negociação que não permite fl1Jlltei

ras claras en ll'C o que seriJI1l argumentos cicnt íncos c os dc outra naturcza". 
Como observa Karin Knorr: 

o m'g\JIllt:IlI!I não i;! que ()!; cienll~t;l~ nnllll'lU.' c do Iccnolo.\\i~ .'<e COlllporl;U>1 como qU.1! 

[jUo!l' 01111';1 pc.~so •• q\J~lIdo rol1,'CrS~1l1 com seus l,nre, ou [)lig~1ll rum .wu~ Supo:riores O~ h,erar

quia urg::",i~~c io,,(l I . JltJ.O; 'l"C ~cu, 1Il,f",d".~ e pl'\J(.~()i",eJlIOS s~u I~O fI''ÚXII\'u~ d:,quclc.~ d~, ciên-

61:'s ~oc,ni" qll~ .~e pode tlu~liJm tla~ iJisl,nçõc,; com,nnenlC felln.' Cnlle us d\l:l~ cicncj", (.-.1 . Um 

ll.,pcClO dn di;;1inç:lO enlJl: as Ull~~ ciê!lcins que nN: I'I':~'e cOIl.<lde';I~.'O é a [j1'C,lnO de se;t rmhic:t 

da.< ei':,h.'ins n nt ur:Jí~ c lecnorógic~s podc IiCr dlsllngllldn tlll fll 'JiI,~il ~"nbóljcn. inlcrprcl~I'v~ c 

" 1t~l'1IlC n':;n li ça" tl ~~ ciénd:l;; .~oci~i~ ~ da próprill vit1:! .'oeia). Eu ~ "~tcnIU que !lãu fI'lIk'. 

Niio C<1hcr in nqlli reproduzir as enormes repercussões que esse ques

ti o nilm cnto dOS 1l1od~Jos tratlicinnois dJ racionalid;1Clc ciel1lí1i ca h~m tido, 
desdc as tent<aivas de dcsqualil'icnl' as contl'ihuições dn sodo logi'l da ciência 
C0l110 epislcmo logic:.lmentc inconscqlicnlcs flté, no extrcmo OpO~lo, o desen

volvimento de perspeclivilS CXlrCl11nll1cnlc crn icas. Oll prngm:íticns,,, respeilo 

1. 1tI~III , p. 12 

J Na n:cum,j,I"íç;IQ oJ~ oJi.(pula pel:l priOl1dnW!li! elnbomç~o de. ",Olldo dn molécu!Q tlQ D/o/II. 
L:llour mostra como "\0 decide whClher Iltey ilrc ."Iil l in lhe ganlt: W~I.<on mld Ctlck. hilve 10 
cVlthwle .~i HHlII;\!I~ oll, l y l.iIHt~ P~ulin !,\'~ rCput:llilln. CO!H nlO ll ,hcnti,try, lhe lone or lhe 
pafK'r. 111<: levei orC~1 Tcch·.~ wl()cnl~. lhe)' have 10 tlccitle jf 1\ rC"OIUlIOtl i~ II lltlCl' w~y. ln 
whieh rniiC Ihcy ha"c bcen OC:ilCII orr. ur if:tn cnOn\IO\I~ bJull()~r h~s bt:cn ~oTl1m!Uc(). in 
whicl1 c~se Ihey hn,'c la "u,h ~li!l f~S I ~r beC~II~!l PlIu!ing will n01 Ix: Jong in I>ic~ing ii IIP" 
(UIIOur, P 6). Um:! dc~crl'ifio mui la disli"t:l do que .~~ri:l uma slinple~ "plicuç~o <lu 
mcionnlid3dc cicfllil;c~' 

5. K~l'ltl K ,wrr-Cc(in~. 171~ Mm",(úl'lw/' ,,[ /ú",,, ,,'ri!'/,; Ali En(l)' I'" lhe CI/iI.W'IIf'I/I'i,fl UlII' 
C"me.wwl N/IIllft' ofScielll·e. Pcrgamon Pr.:s~. 1981. p. lJ7 , 
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d:l n:lIUreZn do 1mbalho dc pesq lli~ :; cienlífi(;:l. Não i"nlt úm os que, ncsse.~ 

tempos de glori llcflç5o da pn'i lica emrrc~;Jria l c dos lucros do capital ismo, se 
v;dcm desses questio namenlos par;lSC desfazer de vez das ilu~ões da ciência 

llcudêmic-.l. sej:! elu social ou naLUral, c bUSC;lr UIll;l ··ciênc i<l de resu ltados": 

ti nIr o dinheiro de pesquisa das univcrsid'ldes e colocar nas mãos ,Ia i nd úS
lriu, /lcix;]I· que ;IS belas-arlcS c flS ciências sociais encon lrem sc u espaço nn 

di sputa dos mercados dl! co nsumo, t"olocur os pesqui sadores <I serviço dos 
prohlemas do dia·a-(Iia (l!: scu país, de sua rcgi~u, de seu I:w irro, da favela ;lO 

lado. Seria n su hst i tu ição dn ciência autônol1ln, scja l}ela po l i ticn cicllI íllca 

(ou pc:lfl pó lítica fOlir ctmrf) , sejn pclainc lcméllc i:; Jo merendo; dc qual quer 

rOfln u.1\ nrnl liçi'il.) do luxo dn nUlonomÍ<.I, que muitos consideram incompmi
vel com n cscassez dc nossos recursos6. 

Ainda hcm que s6 começamos fi descobri r essas coisas agora. qurmdo 
ClllS j5 foralll ten!:l(lns c cOlllcçnr:lm n cnl rnr c m dcscr~d i to cm OUlrns pUl"\es 

do mundo. Umn visiio crílica d,iS tenlnlivfls curopéins de oriclll ;lI" fi fllivi(lade 

c ient í fi ca dessa formD condu! COI11 ti seguinle uftrnwção: " Undcr!y ing lIlany 
or thesc polic ies hilS hecna silllpl ist ic helie t" lhJl well-del"incd pieces or 
knowledge can bc straighlforwllrdl y reqllcsl ed l\nd subseq uenl ly fcd inlo n 
sl rcumli ncd pJunning milchin cry. A Iflrge 1111mbcr or sludics 01" processes or 
knowledgc ut ili zmiQn havc Illnde ii abundanl!}' dear lhal th is t:onception pre
sems ai besl <ln ovcrsimpl i lic{1 ilnd di ~tofl ed figure?·' . 

A resposta a CSStlS d ilicu ldades da c iêncin dirigida de f"rtl niio poderia 

scr uma simr lcs vollflll noçrio dn pesquisa cie nlíficil como um puro mercauo 
de idéi ns e um cspru;:o pnn\ o desenvolvimento autónomo do snher deseneal"-

6. A pmpnsJ:1 de ~oJo~:.r II ~iêlll·io no ilueiro ~ervi~·u d~ ~wnOI11H1 leve infclO T1~ Untfio 
Sovlêtk:( c C11conlrOll ~"~l1il~ repcrcus.<iío 1I(j rwriod" pré·guerr'l CH!!"\! 0< imc)cclun;s 
csqucHlislns d:. Il1gl:ncrr:l. lidcrndus por J D. Bcrllul O lenla foi rClUmod,' Ilmis I"t:CCIl IC· 
IIIC'lIC nn EUlopn. nn Il ·~diçfio II1nrÚ"ln. reln cllnlrovcr.:in J;crod'l pela tcorín II" "r;11nlil" . 
~·ào". '<~!;\lmjo" lI"nl Q>; conheci1l1en\O~ Ciel1\ifico~ p~",;nri;1 1lI por difere11Ic.~ emigio<. (I ,"ilt; 
1110 do~ qUnlS C:1,-:.clc1'iwdo pdn slIn n].,le~bilid;](Je cm f\l11ç~o <1e dcrnnnd'1S C:<lel"1las. Ver, 
en 1l"~ OUlrns rdt:rêl1~in.<. C Bóhllll! 1'/ "I., "F'lIlnli2ntiol' 01 Sdell c~··. S"<"I,,I :"""',,,,,
/'(}iH"luOIIIIII. xv. P/I JIJ6·J;tU. w. vnl1 den l)nde. ·Tlle Polil'enl Difect(()n 01 $CH"lIi!k 
[)el'..:IO/l1l1enl ··. ~111 E 1>· lcndcl~ohll (~d . l. Tlw Sr"r,,/ Pmd"r"lIIIII "r S6~"Ii/j~ K "I!,..llI"d.~~. 

OonJ,edl. tkidd . 1917. c A. Rtp. ··A Cosn",ve APP'(l(I\,1l 10 Sç,e,]{,e Policy'·. R~<II"/I,.d/ 

I',I/i,.,.. lo; 2<)-1- ~ II. 19& I. P1 o/lo~la ~elllclllan,e OCQf1e la!l1bé," tllt": CC<I1lOrl(, .<ms ,II' C01"I\' 
tihc,.nl , que ~6 COI1~cgLleU1 en~el"gM o cornpJ~xo ··pe!<qUl'<!I c: tlc,:,c""olvill'enlo·' 1'01\10 Inu 
t~lO" de pr..xluç50 \lIlcl:(-:.do. 

1. Ojõrll Willroe~. ··U.;.'ful ScicIlce IUIlJ Sç'CI1~" Opcnnc~s· ·, cm M. G;bbon~ e 13. Witlrock 
(cd,;. I. S,.,t","" a.< " Cmlllllll<lfI.\': TlIf<'ul.< III 11u- 01'~11 (;01/1"'"1111.1" (II' S, IIII/<lr.<. E<.lcs. 
Longl1mn. J <)8~. I>. 16J. Ver ta 'llbém B. lViu1"lx:k. ··Soei;ll Knowlcd~e. Public Prlllcy ~Ihl 
Sotr~1 Bcltcrmenl· A Rl! v,ew of CUrI"Cll1 Rc~c~l·ch 0 11 Kllowledgc·UliIi1.nliu ll iII 
Poljcy11l~kin:;"'. E"ml'lI"rII/ Jp"m,,/ ,~rp"'i/".,,, 11".<lI"i,,·,·/j, tO (l): 83-89. 1987. e T Ha,,~él1 c 
M. Kogn1\ (cds.) . Ed""'lIIiill/(/ RII".r~lI/"d, mi" , 'o/i!"\": HlIlf D,) Till'\" 1/~llll f? O~fOfd. 

l'crl!~lI1on PI"C~~. I()~ . 
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nudo. O que se pretende assinal<lr, <lO questionar as ambições ellngerndns da 
política cicntiTica, é a tendência n substituir o simplismo dn ciência livre, que 
fUllcionou dumnte muito tempo pelo menos como ideologia de jUi>titicaçiio 
da lihcrdnde e autono1l1in da vida llcadêmicn. pelo simplismo do p lanej<lmell
to c da sobredetenninaçiío política e econômica do trabalho científico. 

N<I realidade, as ciências não vivem nem de uma maneira ncm de outru, 
mas das duns ao mcsmo tempo. A mividade científica se dá por um:) ncgocü\
ção contínua entre pessoas dc carne e osso sobre cri térios de rclev5ncia, crité
rios de Pl·ova c de verdade, recursos fin:lrlceiros e autoridade dc dccidir quem 
dcve ou pode fnz.er o quiS. O equívoco de muitas das tcntutivilS de pensara 
ciência ri partir LI;l política ou da economia, ou ele conduzi-Ia pOr decisões 
externas, é n110 entender que a políticfI se exen;c no interior da própria nllvida
de cient ífil:tl, dUI":ulle suo próprio. elnbon.lçiío, de formo i nseparável do processo 
de t.:onslruçi\o dãs tradições de tffJblllho, pr::í llcas empíricas c consolidnçiio dú 
L·úsulwdos. c nfio por cima, por rara ou em substituição a esses processos. 

Além desses processos, por assim dizer ·'in ternos" ao call1po científi
co, existem tnrnbélll. continuamente, negociflções entre as comunidades eien
lílkas e o ambiente externo que lhes dá supone. Os cientistu$ negociam por 
dinheIro, nutonomio, IIherdnde e niío-interrerência e prometem cm troca fci 
tos tecnológicos. s;lüde, poder, riqueza. Freqüentelllente é umn negoci~lçiio 

de l1lii fé , os po lít ir.:os apoi:\ndo os cientistas pelo prestígio, os cientistas pro
metendo coisns que snhem Clue niío podem dar. Mui\;ls vezes os participantes 
acredltnm n:l$ jl l·Ópri;lS mentiras, ou nas próprias ilusões. Na maioria dos 
casos, no entnnto, é urna negociaç:io Icgítimn. em que C:ldo porte oferece 
,l(juilo que renlml!nlc tcm e recebe, pelo menos em parte, algo de que precisa. 
Esses dois níveis, pam r.::omplicar ainda mais, sfio relntivamente estanques. A 
I·cspcital)iliundc, o prestígio c o apoio quc as comunidades cientificas rece
belll depcndem em grnnde p:me, pnradoxnlll1ente, de sua capacidade de mnn
ter os próCeSsos internos de dccisao protegidOS da interferência externíl. Uma 
bOll p:ll"te da llegoci<lçiiO política enlre as eomunido.de~ cie ntíficas c o meio 
externo, c das negocl;lçoes dentro das comunidades, e. gasta no esforço de 
preservaç50 de suas rronteirns. 

o que é especifico das ciências sociais 

Negnr a existência de umn borreira de demarcaçao entre as ciências 
natunJi s c as sor.::inis n:l0 signitica cJizcr que elas s[io idênticas. Uma das coi
sas que direrenciam milis claramente as ciências exatas e naturais das SOCillis 
é:l mlllll"CZn cilmbinnte do call1pO em que estas se desenvolvem. ou sejn. dos 
interlocutores com os qU<lis os pesquisadores e cientist<l:> normalmente dialo
gam. O Quadro 1 é unli\ tentativa de ViSUll li7.Hr essas difercnç!ls. As ciências 
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naturai s cuntcmporilncas lograram Sé de~cnllolllcr cm campos de diálogo 
1'I~lmiv':l.Inc lll c fcch:ldos. Por isso puder'lm criar su;"\s próprius linguage lls, 
CQ IIl os supostos implícitos, 1I0cabul;írios, hierarquins e regrns de retórica c 
demonstração própri as de cadn campo. POI" 111Ulto tempo a sociedade se con
te ntou em respcitnr e admi lTll" os cientistas e esperar com paciência as benes
ses de suas dcscobert'ls. Umn novidade importnTltc dos líltill10S anos, que 
"ba lou essa <HllOpl·otcçüo (l:Is ciêncins eXalas e biol6gicas, 1"01"11111 as contro
vérsias sobre tcmas como os efeitos do fUIlIO , os índices de contnminução de 

alimentos. a segllnlnçn dos diferentes tipos de energi<l ou a responsabilidade 
ju rídica dos médicos peJos erros técnicos que possam comeler. Em todos 
esses casos. as fronteira~ CnL!"C o " leigo" c O "especia lislol" tendem :1 se dis
sol ver c deixa de ser pOSSíve l resolver as Cjlleslões pclos procedimentos t r:ldi.

cionais de di sputa e cOllciliaç:Jo " técnica", intm.nlUl·o5. 

QH:.rd ru J: O ~lInlr:<11I ill$lillldOlml da~ dên ("Ôas n~IIl , ·"is c sllci:.ri~ 

11:0 or i:,;,'u l d"s cO llcepçors cicnlir.C:IS: 

\IHJgCI1< Ici~~s nmlll"lll1~nIC 

110 ~Sl ~ gio de <lifl"<::;" e íl p lic,,~·ã(] d e C<JII~CI'ÇOe.> c i cl1 lilka~ : 

Ciõl1ôas 

'\~ I " rn js 

ç,i'n<"Í:lS 

Slll·i" i.~ 

':~jS1Cnl 

bnha 

il1lagcn~ leigas IlOr!1l:llrn~nlc ___ ci,c"c"c"o'o"c",-__ ~~ '~I~I\I 

pmdUIlllCS de c",nclu ··[lura" c~lão Clll h~rl11DIlln 

F(\IJI~ : Ilrl~j)I:>d" rle C"fIldl' J \.."n""",. .. " Mo"" ""J I'IIIY-t'lfo>tlig,,,,,k Oc,""k'I',,,cm< '" N"",rnl "".I S<",," I 
SÇ",,\C~C enl R Whlll<:y h~d.I . .M~ ,,,I /'''~·e' ' ~ ... ,!I S,·i,·,,,iJi' · ()c,1'1'1~,,,",I. ~'"Idor,. Romk;..le & K d~;", 

r.'''I. 197J. r. IJO. 

Isso n50 é no\· i(bde rol!"a as ciências soci "i s e humanas, que sempre 
liveram um "público externo" mais invllsÍvo, por um loldo, e um -'pllbJico 
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illlcrno" muito mnis I'estrito c menos conso lidado, pOl' OU Iro, As cai xas-pre

las que os cienlislllS nmuruis pl'Oduzem stío mu itas vezes, literalmente, c ll i ;(~s 

(<':i)lno os COmpUl tl(Jores) ou modelos e rórmu las complexos sustentados por 

l al número de evidências ('_ COrl'ObOfnç~ que se [ornnnl quase ine:<pugll:í

veis a ataques e ree ,~aI1lCs. Os ciel1li stns soci ais conseguem, no m6ximo, lan

çnr alguns conce itos que (1clquirc lll densidade por sua adoção por oul ros auto

I'es, mas que cst50 sempre em processo de recxame. Qualquer peSSOll se 

sente n (l d ireI to de d is<.: u tir c mOS lr:l r seus conheci mentos sobre polít ica, 

soci ulogin, educaçi1n c até mesmo economia, mas tende a respei tm a quimicH 
c n geo log io, Nns ciências lI ilt llrn i ~, é ull:HenHI e leva ao ost racismo hu~car 

upoio lia grande imprensa c 11<1 opinião pública I1 IlS cont fQvérsins Ilcauémic:lS ; 
nas dênd as sociais, as pl'ópl'ias hiernrqui;\s i nternas de preslíg io e tlutori d[ldc 

MIO cOlIsl il uidas ex ternamen te, e as cónlrovén,i aS, mesmo qU<ln<.!o revestidas 

de lIllI lingllajar cicnlíl"ico c técnico, não passnm muit as vezes de um:lle!ll ru
lízaç;1o de confli tos que ~e dno cm outro plano e que por isso mesmo ni'ío 

Icrilll1l como ser resolv idas no cenário Clll quc sc apfc~cn tam , É o que costu· 

ma OtUl'fCr, na descrição de um oh~erv;ldor, nO tabernáculo (I " soc iologi;l 

cien t i rica, que deveri a ser 1.1 Seç;l o de Tcona dil Amcrican Sociotogical 

ASsocwlion: 

I. I !Iebmc's 11 01 (lnty \llIel 'Il1I1\~btt. bUI Ul\dCf~IOO(j 10 Ix: ill~v il al.l l y <o: conclusiOl lS dl':1wn to:;!· 

tally '·IUIII [l11.:1\\1~~, Ihetll<elvc.< [b'~WII lIoll ·tog.icJlly. Md th u~ It\comnlCl\.~u L"~bte: lhe ;1[J[Jtntlo 
ol)jeclr ve sl~ndMtls or rnllol\atily. tn IOC 1110<1 ~hr; 11 ~n [J ~sser'I;,·e m~n rl<'r: ~nd lhe COr\<l~nl (Ir 

Implici l ) ct~illl 10 ~t)Côlk rO I .sO llle di~tiflgt r i.<h"d illl ~lIc,'III:1I ImdiliOfl. of "'hreh mero fI 'aglllcHl~ 

~r1d \'CSII!:I:S SUI'vlveS"_ 

A interpenctração do '· 'nlem o" c. do "extcmo" IHlS c iênc i<l$ sociais e 

nas humanidades tcm raízes- profundas no continente cUropCll. O 11IuI'xismo 

rlUlltu rcconheceu a sepurnç :'io desses nivci's n nno ser como ãlienaçnu, e su:1s 
verdo{les ·'clentífiClls" sempre dependeram de validnçõcs polílico-part ichirias 

c i nstit ucio nni s. A tentaliva de W e.her (Ic. traçar a linha div i sóri a entre as

vQC;Jçõcs d:t ti.'!nti:l c da políticn n:'\o poJe ser en tendida rom do contextO lIo 
[)Ilpcl p úhl ico que o in telectunl 1Ilemilo, ele inc lusive, dcscmpcnhuvil. Na 

França, a debilidade da com un idade ileadêlll icn 11<15 ciências hunU1IHlS do 
pós-guc lTa se com bin ou co m \) esnobi smo do inte lectllal parisiense para 
gerar umll linhagem de all lo re~ incompreensíveis em soc iologio, filosofia e 

crítica liteníriu que até hoje desfil ul11 incól llmes <lute os leitores bestializados. 
Nos EStados Un idos, ~lé quem sllbe 1968, foi possível lentnr desenvolver 

ulIl a cicnc ia soc ia l que co pi ava o estilo e as pr:\tic as de i sola mento e 

IL Robo:n A. Jone~. ··011 M~non'lf ·H lslO,y· and ·Sy .• lenlôluc_" of Soc i oto~icn t Th~OIf'. ~1l1 

LorclI GrJh~llI, Wutr Lcpt:tll<:.~ ~ h :ICI' We'lIsnrl. F,mfllll/l.l rllI/l Uu,< "I Dt.<d/'/i"lll" · 

11i.'lOn".I , I~CltlcL Soc:ioto.gy or Sciel\ce.~ Y~:lI"Í>OO~, t983. p. 1-'6. 



'. AS ClENCI,U SOCIAIS E A CULH.lRA 

HlIra-referência das ciências naturais c aspirava a chcgnr um dia a nívós 
semelhantes de reconhecimento e impllclo. Aos pOIlCOS, no cnl<lnlQ. a [)Cfle

tr<lç50 do mundo externo foi-se tornando ine\'ir5vcl , pc!" expansno do ~iSIC-
111<1 universi15rio e pela press;to dos novQs movil11cnlos SOCiílis, da Illilita das 
revistas lirerári .. s, da lógica impl:lcável do mercado de besr-sel/ers, das hons 

illlenções das fllndnções lin:mciadoras e do prestígio dos convites das ulliver

sidades européius. Nessa <!val,Hlche, <lnligas reputações foram csqucci<.hlS, 

novos valores surgirnrn como '1l1e do !l:ldn, os philasophes frnnccsc!\ fO r<llll 

descobenos com algun1ns décad<1s de atraso e até nossa vclh;J teoria U<I 

dcpcndênciilleve seus dias de glória. 
As ciéncins sociais não teriam mIlitas condições de se desenvolver 

como trndições de tmb:\lho minim"lllel1lc estrlltur:1das nesses países se cI .. s 
niio estivesSem firmemente ancomd'Cl, cm todos os C<lSOS, nos respectivos 
siSle mas universitários, De rmo, a principnl forma de PI'ol1ssiollnlizaçiio dns 
ciências socia is, em todo o mundo, ~ :10 as alividlldes de magistério. As 
melhores tradições dos ciências sociais rl'O[lcesos se desenvolveram em boa 
p<lrte dentro dn Écolc NOllnalc, e;l fOllllaç;1o de profcssores par;l os cofleges 

sempre foi n rrincipnl função dos programas de pós-graduaç50 em ciências 
sociais nos Estados Unidos. A eriaçITo das primeiras faculdades de filosofia 
no Brasil seguiu ,I meSma lógica, que levou mais turde b. criação de cursos de 
pós-gradllaçiio em ciêllci;"ls saciais. C']lIi\mlo dOULOriiuOS e meslrados PIlSs,'[r;J1ll 
,\ ser exigidos parll <IS carreiras de magistéfio s uperior. 

É ilHercssnllte indagar como foi possível estnbc leec r Irndiçôes de tra
h:lIho crintivas e inovadoras:l (ln!"!ir de Ull] mercado de trabalho como este, 
que necess it<l, sobrellldo, d,l transmissão ordenadn de conhecimentos já cli~
ta li wdos, como cuhllrn gernl, a i.l lunos inic1nntes. O que ocorreu cm muitos 
países foi que l1S universid,ldes CQmeç,lram ii dispular professores, e estes <l 

disputnr rccur~()s , cm runçiio do prestígio e reconhecimento que ndqllíriam 
nos mnhicnlcs científicos c, para os cicntist:1S sociais europeus, na sociedade 
"cultll" comO um tudú, c não somentc entre seus <l lu[10s. Esse prcs tígio dcri
VllV<1 cm parte do 1 Ligar que os cursos de ciências socitlis e humanidades oeu
p:\Vilm nns dircrentcs ~oeiedildes. Tanto na !\lemnnha qunn lo nn Ingl:llcl"nl a 
filosofia, o direito \.". ,\ educação c láss ic,l oeupavam nté recentemen te um 
Itlg~ [' centr<il nn furmnçij() dlls elites políricils e administriltivas dos respect i
vos paíscs9. O quud["() nu fr<lnça foi diferente, com;] ascensão dos engenhei
ros llS posições de lioenlnçll [1<\ :ldministraçrio do Estado c a rrans f"on11Ilçâ(1 

9. Ver S ROlllhbll. TI,~ /(~,·"IUlI"1I '!II"~ 0,,,,.<: CII",,,,.idJ.:<! ">1Ii SI/df/.\' iii Vi, I""jw, E"~""I!I. 
Ncw Yorl:.. Ll a~ic HOO~~. 1\)68.. c Fril;/C K Ring<cr. Til/! IJ/!d",~ '1 r,<:nliIi" ,\/""(/,,,.,,'-1: Til/! 

Ge/"lllt/H t""lIdem/,· Cm/lilHrllill·. /W)()·/993. C~Inbrid::t. H~rv~n.! UlHvcr.;i[y ?rc.'>~. t97:1. A 
jmrol'~nci3 d~ competição c,"lI"': uniYf", .~I(I~dc.'i por profe~wl'es n~ con~li\lli<;'?lO do si~[en\,l 
de ensino ,~'IJll""IOI' na Alcrnantl(l. c PIl,[crlOrmenlt !lO.' E,,[ados Ulltdo,. roi ~nrJli~~1d.l ro" 
Jo~eph UI!I1-Dnvid em ''The Univcr.;ilie~ ond lhe Grow[h Df Scicllce in GcnnUI1)" ~11i1 the 
U"i[cd Stn\e,", Mi"e,.,.", 7' t-,~. U96~· 1 969l. c C<!" ,<!n '11...,,,,",,,,,.<:, n/índ" I.',.,.",:". 
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do sistema ed ucaciona l e m uma grande burocracia, o que tll lve? ajude a 
entender o desloeamenLO de seus cientistas soek'lis pum uma posição de inle~ 
leclUal com aspirações lilerários e polílicas, rora do Estado Illas com grande 
pencLraçrio no SISlema uni ve rsilário, no mode lo de Jean-Paul Sal'll\:, A Con

elus50 é que, sem uma rorte âncora no sistema universit,írio, IlS ciências 
sociais se perdem nas solicitações e osciloliÕCS da moda; mas, sem reconhe
ci mento e prestígio rara do sistema ed ucacional, elas correm o risco de se 
esgotar na estc.ri lidade da rot ina pcdagógicll do dia-a-dia, Essas duas condi
ções parecem ler exiSl ido, ainda que de fo rma distinl:l, nesses trés países, 

o que nos é próprio 

o que f<llvez mais dist inga as ciências sociais elTl Ulll contex lO e(Hno o 
bra$ile iro é a exigu idade de seu cn mpo de 'lIuação e a debilidade (Ie seus yin
cu los. com o sistcmn universi tário, As ciências sociais mnis tradicionais. :l. 

histôria e <l geografia, expand irnm-se a parI ir dos fUlOS 40 rara il!cnde r ao 
rn<lgislério de nível médio, dentrQ de ullla tradiç.io rmnccS:l quc ni'io conse
guiu se renovar CIntes de sucumbir ii deterioração d ra mâtica que sofreu o 
ensino secu lld::ír io no país 10. As ciêllcins sociais, Clll sC lllido mais estrilo, 
dcsenvo tver:l!n-sc no redor de pequenos grupos ou personlllidades para flS 
qll~lis o campo Cducllcionn l e universi tát:jo, c il função cd m;<1!Í\'a, nunca foi o 
mais import:lIlte, ou \) mais signiti c<1rillo. Mesmo 11 <1 Un iversidade de S50 
Paulo. a primeira universidade brasileim a impl;ln!ar as ciências socin is, os 
role models que mais atrafam os alunos eram os de Antonio C:Hldido, illlc
lCCtll , 11 polivalente e <Jvcsso aos r6lUlos depan runentais, c os dos intclectu:lis 
politizaclos c m:lrX istHs dn famoso "grupo do Capitlll", Hoje, a maioria dos 
cientiSlas soci<Jis brasileiros mais conhecidos ensino em uni\'cr~idl!d\!s, mas 
prerere desenvolver SUIlS pesqu isas em inst itu tos priv<ldos e dil'icilmente 
cnlr~ cm COIlIMO com os ~ll unós dos cursos de grnduflçfiú. 

O espaço que esse grupo restrito de cient istas socims encontrou l"o i 
dndo, sobre ludo, pela imprensa di:íria, relos pan idos políticos lll,lis mililtln-

GUI»/III,I' UnflElt SWla, an t:~~a~ pt't:pMcd for Ih..., CUl'Ilegle Cotnnlls~ion ~n Hlghel' 
E:.tl llcnt ion, Ncw York.I',kGr;l\',1-Hill. t9n 

lO, O C:ISO nJ;I is drnl\l:ilico IUlw~ sej~ o,Jn J;eOb'~lr"I, disciplina que mui 10" cOIl~i()c ral>1lct per
dido ~u~ idenLid~dc própri~ au SI! Sllbdividil' cm um~ série de árt!~s indcjl<:ndendes e bem 
conSliluiJa.~ - economia , .. gíonul, dClllogl'nfia, g~ocii!llci~s -. mns que nindn persiste 
conJO curso superior, e alé mes,no com s\,as pós,gr:lduoç 5c~, e' ll função de suo pcrlllnnênciõl 
no ensinn stcllnd:lIio, AI:;o selllelhnnle, ~ ;ndn que dt rOrlnn 1I1eUo.~ m,1rcnnle, IlC(m~1I CO I1I 
Q~ curro.~ de IIhló,'m, e UJ~ Idemidndc 1IC,ldêmic.!l fOI n~1is prcSl!(vuda, 1Il~!i que eTlCQnlr:IlUIIl 

uinda g'~lnde.< tlilic'l!d~des COI t~e!inir SCIl~ Jlapéi~. O melhor C,~Clllpto n:JS çiência.~ na1ll
l'IIis l~lvel seja a uhiS ! óri~ nalllrar·, que nlio p<lI'l t1:ut~ çeu IIO S clIrrkul os (.lo ClIsil'lo 
~ee\lnd,irio e da qu,,) ~Ó rt!SI~, ~Jl.1renlClllCnlC, Q cnn'Cim de "nn luro1i~I;I" CIII !IO'<;SO~ ,"II~CU,<, 
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tes e pclns editora.~ Que puhlicam pam o leitor mai s inleleclual izfI{]o. Um:! 
conseqüênc ia impOrlllnlC dcssfI siluaçiio foi ri re~triçIio de suas tcm::íl icas c 
fO!'lTlas de trabalhílr c escrever. As ciências sociais (como. aliils, a r1l<lioria 
dos cllmpos de con heçimcnlo) ni'io tendem i't convcrgênci<l em um paradigmH 

úniCO, r: sim 1'1 divergência c divcrsiricaçio prugress"lvas. No enta nt o. o 
cumpo externo exerce pressão no sCnlido de UI1W fone eSlrmillcaçiio (hl área 
ao redor de um pequeno número de "estrelas" e da conceulnlçiio dns quc:-:

Iões cm um lllímcro lambém limitado de tem!!s c ahcrn!lllva~ ue discussão. 
ISSQ {Iificullil, por exemplo, lim o cil!l1c i<l sQcial que rcqueim o uso de téc nicas 

qUflllliwliv<lS mais comp le.~ns ou o 1l1:lllejo dc uma literatura intcrn<ll:ional dc 

menos visi hilidade, como, por exemplo, os autores citados neste arti goll, 
Fie:'! di fícil fllzer um debate adequado sobre um tema qllnlquer em um sim

pósio ncadémico quando os resull:ldo.<; Jn disc lIs:;;ão :;;50 aferidos, seja pcl,l 

SU:J muio!" ou menor nfiniJudl! com 11$ teses de um Pllftitlo político determinn-

1.10, seja pelo que os jornalistils de Veja, d<l Folho de S, Prwlo Ou do suple
mento de domingo do )01"//((/ do Brasil conseguem ou querem en tender ou 

ilchnm que seus leitores 'lucrem ler. 
Esse ê um preço a pagar pelo papel de ilHelligt'-III.\'i(l que os cientistas 

sociai s desempenhalll. Pior ser ia i>C ninguém se imporlas!;e com o que eles 

dizem. Nilo se tr:lta, pois, (Ie aDnllcJonUI' esse papel em nome tle um compor
t<HIlCnlO mais ··científico". e sim de tcntur dcsempcllhií-Io CaUtl vez melhor e, 

no mesmo tempo, :lInpliar as bases de profissionaliz:lçiio das ciê ncias soc ][\i.~, 
de tal ll111ncil'a que hHjíl espaço pum outros papéis e outnlS questões, de nl1lu· 
rez<I mais técnica e especializada, Minha sugest5u é que, tal eomo em outros 

países. esse esprtçO depende fundamentalmente do pnpel que as ciências 
sociflis dcsémpcnh:tm, Ou podem vir a desc mpenhnr. cm rel;'lçiio b edueuçiio 
sUflerior, que deve ser urgentemente t'ev isto, 

O ponto de partida desse reexamc s50 os dados mais gerais sobre as 

carreiros de ciências SOCillis no 8l'nsi l, que podem ser vistos no Qundro 2, 

Esse qUJdro mostra :1 existência de dois conjuntos principais de car

reiras n'l áreil socia l, as profissionali zJrl leS noturnas, nn primeira coluna, 
com um nümero relutil'umenle alto de homens. c IIS de ciências s()l: iai s, 
pcdngogin, letras c al'les, prccJom illalllClllcntc femin inas (junto co m ;]~ de 

It N:1o ç que u "xpo,içJQ ~11.' 'II.:iQ~ oJe ÇQlll\II " l'~,:lO d~ m,I~SI\ le"!! !l~'\:\!l:s~,-i'lInC(1lC n UI" .:~,ito 
de l,alJ.ltho ",lIgcsli.,o" ~ SllllphttC'Jdo, nn linhn do R"odu's D,g~,\1 mnCfu::mo. A cl,lIur~ rl~ 
1I!~~sn Gelu la",bi", ~llll t'Onli-:lcutlllf:l , 'lu!: ~doto, Inllil~~ .,e~<:~, o mCOI\'p,éell~;V<.:t e ° "b."r
do ... {) m~gioo como simbolO!! lk I'l:Jç~O ao ~swb"sIlUl~'" !.lo'",na"I.: , Es,<t: CII!tO ~Q Ulcom
p~en~í"et "c m :tConlpllnhllndo h;! 11I1l110 Il~ ~I'~, pt:lslic~s conlclllpoI'5n~~(, c ,,1111, TI1i1nife,~· 

tnçõc~ ll1~is reccnlc~ em 1I0~~O Illt',O íoçlllcll1 ,kf(lt o e,~II':lord;n:íJio 'lIt'c~~o cdílor'lIt ele 
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se rviços sociais c de snüt!c), COII) número!; menores de eSlud<lmes nOlUrnos. 
O primeiro grupo de cDffeirns lem como cnraclefÍstica principal n busca dc 
lima profissiío, enquanlO unm bon pane das CU l'I'ci r,IS do segundo grupo 
(CXCCIO, n!llul'almcnlc, os da iircn de !>aúde) tem como ohjclivo principal ,[ 
fornmçiio geral (lo estudnrlle e, evenlualmente, lima profissionaliwção no 
magi s téri o secundá rio. Pa nl quase todos os estudantes, trata-se de um<l 
segundu cscolh'l, imposla pela impossibilidilde de conseguir a. primeira, que 
seri <lm o!> cursos- diurnos d:lS profissões Ill<lis Iradicionais l2 . Nenhum!! car
rei .. n dn tirca soc ial eSI:'i Cl1!rc as mais concorridas cm termos de cnndidnlOs 
por vagll, cxcelO 11 de direi to, que. no enlanto, tem c.ercn de 70% de suas 
malrículas cm cursos nOlurnos. A~ carrc inls de ciências sociais estão entre 
as tll<1IS ineficientes, cm termos (ta laXil de forlll~dos por a lullos ingress:m
t c~. Em termos uhsolu lOS, 3S carreil'us de <ld lni nislwç.ão, direilo, pedagogia e 
letrAS têm cada U!1lJ mai.$ (te cem mil alunos malriculados, perfazendo um 
l er~·o do lOIHI de 11mlricul:IS cm cursos superiores no Brasil (a cllrrc-Íl"u dI;': 
:ldmini sll"<1çilO é ,1 milior dc todas, com 160 mil eslmjantcs, seguidil da de 
Jireito; as eng{~nhatias ocuram O terceiro lugar, com DO mi! , e as ciências 
cOllltibeis c económicas ocupam o sexto c o sêlimo lugares, com 89 c 68 mil 
eSlucl<lnte~ . respectivamentc). 
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Essa massa de estudantes, inscritos cm cursoS l:Q m nlt:ls 1":1:;]5 de 
deserçiio e profi~siontlli7.tlçàO duvidosa, lem uma origem sorinl clnrl1!nen lC 
menos priv i legiada do que nqueles que hU~";" 1ll as prolis,,6es mflis co mpetiti
V;iS nas universidades plíblic::IS e diurIlrls. Os estudnl1les chegam il uni versida
de com escolanzaçiio deficiente c se malri cu lam cm inSlillllções que pagnlll 
mal e não cHio condições mínimas ele trabal ho aos profcs~ores ou nos depar
tamentos múis prohlemát icos das uJliversidade~ públicas. O clima de dcsmo
tivaçiio que predomina nesses c!t;pnrtatncIl Jos c escolas expli ca em boa parte 
por que os professores procuram se rcrugi:\r Ilas p6s-gnlduações. 

E, 110 entanto. propol'cion:lI' a esse meio milhão de estudantes uma 

cclllcnç:l0 minimamente adequ:itJ a ~cri:.l O grfl nde desafio para us ciências 
soc iais brasileiras. Pam que esse (Iesa ri o sejn enfrentad o. Ilão basta que o~ 
professores e pesquisadores dos cursos de pós-graduação se d isponh alll a 
ensinar nos cursos de gruduilçiio, CCH!lO j!í ocorre cm algumas de nossas uni

versidades; ê necesstirio ir mui\{) mais fl lém,:1 começar pelo questionu!TIento 
da noção eOllloda, mos eq ui vocuda, de que o cÚllte!klo :1 ser ensin:Kl0 nos 
cursos de grnduaçiio deve t lecorrer naturnlmen!e dos imcl·e.~ses e preocup:1-
~:ões dos pcSlju iSildores e profes:;o rc~ dos mestrados e dou tormlos l 1. 

Outra prcconcepçilo a ser supcmda é 11 de que esses cursos de gradun

Çi"IO em ciências e profissões sociais constituem umn ,!bcrruç:"iO do sistema de 
ensi no sllperior hr:.lsileiro, que deveri<l cOllcenlr:l1" eslol ços nas e~lnei r ílS léc

nicas c c ienlífic<ls. A n::al id:.t(1e é que- as ciêm:i;lS" humanas (! S~)Çia i ~ I)cupam 
uma parte preponderante de todos o~ Sistemas de ensino supcrior cm qU:lI
quer pane do mundo, pela simples r:lziío de que o numero de ;llivid;ldes pro
fissionais (Ille rcqueri:!1l1 o liSO mJcquado da língua c cOl1hct: imcnto~ gerais 
sobre n sociedade e o mundo conlemporflneo é mu ito m'lior (lo quc as (Iue 
requerem conheci mentOs especializados e téc nicos. Se os cientistn~ SOCiAis 
lUla atenderem n esse público. ninguém o fn rá. 

A primeira cais:! q ue. os ,l1un05 desses cursos necessi tum, e que os 
cientistas SOCillis dcverill1l1 truhll" de alender, é de m!lterillis did:lticos ade 
quados e oricllwdoS pllra a ror ll1:!çiio gcrill .~Qb rc a realidade bra si le ir:l e 
in ternac ional contemporâneas. Abastecer esse meio m ilh iio de pessoas ele 

I;'. E.~~t: lel\l~ foz. P""C dn dl:;cu~~;:;o ~ob,.t: U dog\l'(1 da '·'ndl"otuhihdu<!t: t:nl1" 11 Cll~"'U e ~ 
p<"li\]lI1'<;"'". tll1:oqJOnldo ~ Ic/onn" 'lIIi,·erSII:ida tlnl~itdra de 1968. Ele "'111 .<ldo l"::.I .. \lu llU 
e,ICI·iflf COlIIÇ ~ que~l~o tla retfll>,III"IIII"'·' 111m, cujo ~~peCIO problclll.1l1CO ~ c~dJ "ez. 1l'3is 
cVHk:mc En' um léXIO rcçe'lIC. IX'lle-~e ler <'lU\! ··Ih" CO~1I110"l'SI dd"illilioll QI " ",~e~",lI 
conllt:clioJlI seclIl.< 10 ho: fo,· ;n~lrIl":I;Oll 10 illco"pOI"I<: Ir:;l1nin ~ ;11 ~qcnli fic ,ncll1 vd~_ 13111 

,,"ybod)' ~c1li)\ :,t (lU I 10 con~trllCI "CO\,,·.~ or ~~,enlilk mClt1l,x] 1"0'· J .illbjecl having no 11:1111· 
fat COlll1cclion \VlIh rcs\:.1n::h C;LII e~pç~11O 1"1/11 1m!) \lini<:ull'l"~ Tllcl"C iIr~ 1I00J"'1 Ol1c.sà:n
lific "lc. hOO. lhere ~1"1: r11~n)'. ~Ild 111l:)' vai·)' flom o"c rcscnrd, (idd lU ~nOlhe'· fim lhe 
ct'\'er!<f1y or <1\t!IIlD((, i ~ 1101 lhe bigge~1 {iifficlllly II j, more ~~rim,s ii "'~Ih(){b ar~ In'i!1hl 
w!lhOulll'ly prnblc"'~ 10 ,-cfer lo" SICr~n 0.iôr~rulld. T"~ R~.{~"rdj Cm/Il'"'·/IIIlI. SI .. d'e. of 
Highcl Edllnllim' "ntl Rcso:mcll. SIO\!kholm, NGUC. 11)1)0. vOI. 1.1' ::! 
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li\lros e m:lleri:lis did.:í tl t'os adequados ê um cmprectldimetlto que exigiria 
UIlHl aliança e colaboraçJo eSlreita entre cientistas sociais e empresas edi
toriais l4 . As dc1'iciências de formaç:io que ~ssc.~ estudantes nOl"nwlmcnte 
têm requereriam um ext remo cuic.L1do na prcparaç:io dos materiais e possi
velmenl e, l<l mbém, U lIt iliZllçào de outros meios de divulg[lção além do 
texto escrito. 

Uma outnl necessidade rundamenHl1 se refere ao tipo de conhccimcnlO 
c lnformaç.õcs hásicas que são d:\dos aos {'st udame~ Jos curso!> prol"issionalí
zantes. O sistemll {!cp;Ht<lmentnl implnntado pdn reform:l de 1968 levou (IS 
Cllrsos superiores n umn situação em que 0:>- profc~sores das (;hamada.~ disci
plinas "búsicas" ensin[lm segundo sua orientação disciplinar e não em termos 
dns nccessidades <los cursos que os alunos estcjüm scguindo. A COflscqliêndOl 
prática Icm ~ido que a maioria desses CIII"~OS ê dada de forma (I i ssociad[~ dos 
interesses e motivnçõcs dos estudantes, ICl"lllinando por se bu rocratizar c ritun~ 
liz<lr, tMto no componnmcnto dos professores qu:mlo no dos alunos. A solu
çB.o para esse prohlem<l não seria vol tar !lO si~ t ell1a antigo, cm (IUC advog~ldo~ 

dnvam sociologia par:"! eSlUdantes de direito c engenheiros ensina\lam fíSiC~1 

purn os C!;tudnnles de cngenharia. O argumento <Ie que ninguêm é melhor do 
(IUC o especi:llisln p;lra ensin:1I" sua discipl ina, que prcsidiu a rClomul de 1968, 

é, sem dúvida . correio, mas incompleto: é neceSSlÍrio que esse especialista, 
ulêm de conhecer bem sua matéria. faça um investimento conside rável par:l 
entender as necessidatles e possibilidades de aprendizllgem de seus a lunoS. 
assim como ns c:lractcl'Íslicas mais gerais dos cursos cm quc ensi nnm. 

A terceir" necessidade. se ro.:fere ao próprio conteúdo das carreiras 
prof'issionalizantes CIl1 ciências soc iais: adm inistraçiio, serv iço socia l, direi
to, peda gogi", comunicações c OUlrílS. Umn das C'lUsas d[l dchi lidudc desse...; 
cursos, que atinge tanto o nível de gmdu:lç50 qUllnto o de pós-graduaçlio. é 
que essas carreiras, eonsti tuíd<ls a pmlir de projetos cducaciOllois eXlrcmo~ 

menle pragm:íticos, quase não t21ll tradições llcadêmieas c disciplinares pró~ 
pr i ;l~. Elas siio COlnO híhridos que l1 iio conseguem se reproduzir, apesar do 
esforço que fazem, muiws \leles. em repelir \JS rituais acadêmicos das disci~ 
plinas mnis eonsolidndas (cong ressos. rev istas espeeia liz:ad<ls. projclos c 
linhas ue. pesquisa. pn>gtnmas ete pós-gl"tl<!uaç:io e ass im por diante). Nil() se 
tnlla. mais umn vez, ele um problel11íltipicamcl1lc hrôlsikiro . Derck BOk, que 
deixou recentemente íl dil'eção da Harvard University, mostrou como esse 
prohlema tnmhé m existe Ilns Imsillrs!i scflools americnnns, que são uma {Ias 

I·t o BrJ~;llc\'c: lunJ "XI~l'Icnci:l illl]Xl'I<lIHC tll'~."a aS~I).:IiI .. !ío no> <lno.~ 70. qll;mt.lo n cÔ'loo'a 
Abril publicou IrHIHM."!ro~ sCj'ie~ de r;1.scrcuIQ~ (Ic 11111110 boa (ju3lill.'ldc sobre 0' UlalS vn,'intlos 
a_~SUfllO~. e~critQ> pm alllore~ rL'\:nllados uns univc l"l'idildcs e que eram "cl1ôülo~ nos milhõc_' 
~nI b;1.i1cas de )Ol'onl PIl!- 10110 ti r:ll.~. VII];! c ~pji c:Ii;~O dcso;c: SIICCS,Ó. que n;lu vollou :I S<: 

repetir.': (Iue ('~sc P'<l.lcIO er!ilo!'ial ab" ;1I ~mn I\llntas pcssoos ullla nllerllmiva ,Ie lrolmlho;t ao 
clilll(l I cprc~~ivo que I"(iuuvn n;l~ 'tnw~r,;tI;[d~); lIaqlll'lcs ano~ . COIll:' 301.'11U111 IXllilica, ~,sa 
11101; \'JÇUlI lel'lll ôc,~p:,r~cido. 
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carreiras l11 11i$ demandadas e prest igiadas noS Estados Unidos. O que ele 
mostra é que nos cursos de /)//.\" illeu nHl is bcm-sucedidos coex istem dois 
tipOS" mu ito dist in tos de (l rofcsSl1 i"es: as peSSOa~ de busilless propriall1enh': 
di las, envolvidas com consultarias. trnnsitn ndO entre o setor flcadêm icu c o 
dns empresas e dando uos alunos o se ntido pl"lÍtico e apl icndo de suas prolis
sõc.~ . c os cientistas socia is. l"espon .~ií veis pe!o tr.\balho de pcsqllÍ ~a c pe la 
gnranli ü d<1 (]u i\ti dade acadêmica e lnleh:ctual {tos C UI·~osIS . Niio se tmla 
somcnte de ICI" cienti st:ls soc iais dando <l ulas sobre scus lemns nos cursos 
profi ssiona is; o crucia l é. ii incorporaç~o dos lemas dos cursos aplicados 11 <1 

agenda cc nl l" <l l elc tr:lh,llho dns cie ntisllIs soc iais m<l;!õ ClIpllcllUdos . ampl ian
uO. assim. sua tcnl:\ l ic:t C seu env(l !vimcnIO em tc(ntli, COnsiderados normal · 
men le fora de Sl!:t espccialidnd(!. 

Seri a ingênuo ael·cdiHl!" (Iue eSS<l itll.:orporação da missiio univcrsiu\r ia 
às ciênci :ts. soc.ill is PQSS:I ~cr t":ícil. Ex istem obs/:'iculo$ de lodo li po. que 
incluem as li l\1i ta~'ijcs de formaç1íO dos cientistns Sü(:inis, o pr~co\lcejlO con
trll as lÍrc,IS 111:1;S lI pllcnuns e H prôpria res i .~ l encia de oulra" disciplinns a uma 
Icnlmi va de. invusiio de. seu tel·feno pm sociólogos, Hmroj}tí logos e ci l..'llI is la:: 
POlíl icos. N,il) são. no cnl:tnIO. Obsl:kulo!õ in ~upen1vc i s . 

A lém do Irnb:\lho acadêmil:O. 0$ cienl iSlns socin is. muil as vezes, tr<l-
1i\m de se tlprcsenlllr como profissionais li berais como oUlro.~. capazes de 
vender:1O plí blit:o serviços equivnlentes.. cm sua ut i li d:)de, aos qUe s~o ven
(li dos por méd icos 011 cngenhciros. A s assoc inçõcs profI ss ionaiS de !õociólu
gos JU l<\r<l\ll mui to tempo pela regu lamel1 taçfio dll profi ss1io, e existe hoje. 
em S1io Paulo. um sindit:a!o de soc ió logos co m cen temlS de fi l indo$. 
S<lhcmos perfeitamente, nO enl:lnto, que ns ciênciUi> soei,l is nao conslilUlra m 
11·<1diçôcs de II"ab,ll11Q npl iGldo, prCllico e l>I"orissionul e que as pretenSões de 
consti tui r uma ciê nci:1 úe " políli cas plíh licas", 0 11 tln açiío soci<l l , nunciI 
foram muilO longe. A questi'io do uso da pesqu isa socin l por governos e 
empresas tcm sido baStll nte eSludada. e o {Iue se notil é qU i! as pesqu isas são 
contrmndas por muilns r<l"l.ões (leg i l il\lnç~o de polít icas, cooptnçllo dos cien
t istn s soci ais, busca dc fortalecimenlO de dClerminados setores em lutilS 
interburocráticns etc .). dus 4uuis o uso el"ctivo dos rc.~ ultudos oht idos ncm 
sempre é o ma is importante. Niío hií dlívida dt qut: f1 lguns t icntiSI:lS sociai s 
1"01"<1 111 capazes de desenvolver competênc ias de gnmde ace itação j UlHo ao 
sclor pri vado, como, por exemplo, na área de pc~qui sas de opinião púhlica C 
propaganda. cnqu!\nltl outrOS se lornarum cons ultores disputados c bem 
pagos de grun<lcs fi rmas nnc i on~is e in fernacio \l <lis. M as. aqu i como no 
c ..... tc riOf , é di fícil im:"lgilHJr 4\\C esse tipo J (! :l tiv itl:ldes ve nha ti co \\stitui r o 
cerne do II":lbnlho do t: i e nl i~ t n soci al. que é. sobretudo, de natureza tlc'ldemi 
ca c por isso mesmo universitári n. 

t5. Ocrd Rol:.. /fiM/"'/" 1-1'/11.""'1:. Cnl"tJrltJg~ .• M:ls<. H~r~nf(( Unll·cl·wy P I·e~~. 1986 (li:; 
tr;llll 'ç;)o 1),v"i\eiF.l), 
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E os conteúdos? 

Em Sell!l/ct'. iII AClínl!. Rrun O Lruour c r íil um per sonagem. João 

Dellacrul. que lrabnlha durantc OilO nnos cm Süo Paulo no descllvolvimcnlo 
de um novo microproccs<;ador e!clrõnico. gr:lças a um projcto conjunto cn1l'e 

li indús(rin. os Illilitnrcs c a uni versidade. 

Ptlf UIII noo !lU do; .' dc~ ~n~(htnynm 1J'1t' _~e ri;lIl1 <l ~~lltlll de um ~mlldc II)(WimCIIII') 

,jocionnli.,rn (k el'~Çno de um computador 100% bm~;lejf(\ ~n~ ofic,iW <cnn o 1101110 de fl~' ~i'. 

gCI1l (lbrigntóriQ p~l':I tcrnieo~. '·$tlldal1l~S . 111,111:111:,.. ~ o,;..peci;,li~m~ el1l ~j(tlôllic:l d~ imhiwia. 

"Quem 1:01111'01:1 o~ micl'opl'oce~~mlore~". 11i ~.I~, " reiIlJI'li Ila 1I1tl('S t ri~ II<: ~o Tllpllt;Ldo,\<~:' 

Inrclizllltl1le. cl~s CI1l'1I 0.< "1111:0.< (I"e csmY~ I' t cOllvcll cido~ d ~~I~ ontem de pl'io l id:tdcs. Os Il1ili· 

l:ores vl1cH:II':1nl. e nCl\lnl1ll~ limitllçJo fOI ill1!lO~ln:) IIllpon:lção de micropl'OCc~~nclore~ IIln~ 

~OlllClI!C ~ impol1nçuo de CO!llpu,,'\(!on;.~, O I~ bora lôrio de Jo.~o d~iJ(ol' de ser O centro iJc u\ll 

pos.~ívd Ctllpj'C<!lldi,"~ntO inlhl~!ri~1 

No rint11 dt1 história o pobre JoJo, que chegou il ir pnru 11111 doulonldo 

na BélgicrI com UIlJa bolsll de cstudos, ca rrega seus microprocessadores já 
obsolctos de um lado pnrn outro, sem tcr qucm se interesse por elcs. As rúbri· 
cus de eompuladores importam componentes do Japão. c seus colegas de espe· 

cialidade cm outras panes do mundo CS I::iO dez anos e muitos milhõcs de d61:1-

res à 5tHl ft'Cllte. Scm estímulo!; , ricou $Cm concl uir Sll:l tese. sells projetos de 

pesquisa nlio conseguem financial11ento e Jofio vil i pouco 1\ pouco ilbandOlIllI1-

do suas :llividildes de pesquis.1. "Seus popers síio cílda ve ... menos técnicos

agorn ele só escreve pilr>l l'evi~las ,!t: divulgução, e seus arg\lll1cnto.~ sJo enuH 
vez mais débeis - e ele CV ít íl discussões com cspccialistas cio cXleríor"1 6. 

A mor:ll dessa f<ibula li'io con hcc ída é que, sem estímulos e!\ l crnos. () 

conleúdo de um:! 'Itividade dc pcsqllisa tende <l minguflf crIda vez m:li s até 
des:lpil reccr. "A primcira lição a ser tirada (lesse exemplo desnforlunnd() é 
que exiSle uma relação clirelH entre o tamnllho rio recnllnmemo extcmo de 

recursos e l1. quan t~düde de trub'llllo que pode ser reila no latia dc dentro, 

Quanto menos ,IS pessoas est[io intcressadns na oficina ele João, menos ele 
sllhc e ~l prende. Assim, ao invés de tcm:lr ou tros ohjClos que jloderiam mun

ler unidos os grupos in teressados em seu lrabnlho, João se encolhe e sn i de 

<;ell li,hor" tól IQ lle mão~ vazias." 

E pU lético vcr Joilo contin ull r tr:lbalhando cm $Ctl!> proccssndores que 

ninguém quer, com cquipnmclllos que ninguém mais US:I. com cadn vez 

menos esperançns de comp letar ü tese que ninguém vai ler. As cié nci:lS 
sociais brasilei ras, se niío assumirem papéis sociüJmente signiriçativos, terno 

um destino parceido com o de Jo::'o. Só raz, sen ti do, parece-me, discuti r que 

16, Bruno Lnj()\lI', "I'. 1'11,. pp. 150·1 ~1 . fi Ir~tluçfio é tllUlhn. 
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metodologi:1 vamo.'> uti1iz:tr se [IS teori:IS tln m/iollal cfmicc diio ali nfi.o tania 
dos tomponfl111cnlOS eleilorUts, ou se ;1 hcnncnêutica ilumina o ícon)lexlO do 
discu rso. se pudermos fazê -lo, lendo em VI$t:\ a quc.'>t;io dos lugllres e papéb 
que áS ciêne ios sOclnis deverão e Iloderflo oClIpn l' em nossn sot'iedllck. As 
dispulas aC:ldêmieas que, as vezes. surgem cm nosso meio, clunnrlQ n"iio siío 
meros exercídos de floreio n:rblll. refletem Il1nneiras cOntrtlSt'HllCS de enten ~ 

(ler esses papéi s e de eomo Icvn-Ios adiantc. 
Pum LnlOlIr, se o tmhlllho de Jooio se torl1ltSsc. flUl is relev~ nte r;lríl li 

socicdnde, ele tenninarifl suil tese, teria mllis estímu los c. rec ursos p:1rã llpcr

feiçoar seus mi croproccssadorcs, terin coicgas com quem conversar c troC<lr 
c.\periêne ias e. inf()flllnçÕes ú seu trahalho se t0rn a ri ~1 euda vez 111:\1$ \éenico, 
especializatlo e incompreensíve l pllrl1 os leigos. Nilo ~eriil difíc il in ventaI" 
exemplos ,1[l:\rCl1tcm{'nte opostos nas ciênc ias socin is: com o o cnso ele 
Roberto. cujJ tese de me.<.lr;)uO CJiu na~ hoaS graç:IS do editor (lo Caderno de 
Domingo da Folha de S. {Jwlla. que foi cn trcvistndo nns páginas nmarelns. de 
Veja. trocou rapidall1ente a soc iologia por li ma ca ndidatura a ucputnc.lo ,'ede-
1'111 pelo Partido Democrático Trabnlhist:1 (PDT) e jnm<lis voltnní pnnt n llC!l
uem ia. 

o próprio JO:lO , na ren lid:tde. podena muito bem eonseguil' lima col u
nU de divlIlgaçiio eien tíl"i t':l 111l~ jornai s e se únndidamr a dejlUHldo defenden
do a re.serva de mercado rara a in formática (aindn que po:;~ivelmentc não 
conseguisse muitos VOtos). A diferença {'nlfe .Ioiío c Roherto é que João sahe 
dn existêncin de um Campo cspcciali/.ado para o qual podcrü'l COntribuir, ~el1l 
O qua l se u pape l S()Cill l c político pcrdcrin qualquer irnportílndn; Roheno, por 
OU lro lu(lo. nunca esteve rt:al mentc cOl1vcnci{lo de que ns ciênc..ius sociois 
const ituem um eampo de conhecimento próprio c cspeci<llizodo e aproveita il 
priml'ir:"l oporlulli(lade parn nSSlIlllir outros papéis. 

Nilo b~ISln . pois, que o trnhnlho de. Roherto seja tlpreciado e elogiado; 
é nccess:írio quc seu rrtlhalllO, elllfllmi/O II"(!I)(I/lm e.I!,,'cildiz.tu/Q, torne-se 
recon hecido para ljuc ~Igo C] lle mereça o nome de cicnein soc ial possa existir. 
A n!ltureza desse trahal ho llunCfl ser<'i ic1élllicn no que seria o de Jofio. SUfl~ 

euix;!s-pret<l s sc r:io menos OPllC;!S, ii l"Iuidcl. entre o trabalho "para dentlU"' e. 
"para rOnJ" dll disciplina sercl mai()r e;1 figur:l do pesquisador c cient ist.l lcn
clerá Cl se com plementar eom ti cio se/tolar e escritor. QlHlndo existir essa 
mulliplieidade de papéis. ou scjn . qUíl lldo exist irem Robertos que nfio preci
sem do eslrelalo e tin política paI"H se envolver intensamente com o.~ conlelÍ
dos eh; suas disciplin<ls, pnrticipundo de uma comunid nde rc;t l e. efctiva de 
proclll)'iio de. conhecimentos. talvez entüo os queslõcs de subst:Jncia de sua 
disc ipl i na COtllCCCI1lH "(lqui rir densidade, sign ificaçii.o e realidade.. 
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Sociologia e cullL/ra 

A socio logiOl sempre desconfiou do uso dn CUltUl':J çoma fntol" de 
c.lipl i ca~·iio Jos fenômenos sociais, c por boas nl.lÕC.~. Dizer que cudn floVO 
tcm sua cullllr.:l, c que por isso $;.\0 dircrcl1lcs, é deixar de lflclu precisa men1e 

o 'luc 'lucremos ell1ender, as diferenças. Dilcr que flS cultUnlS sí'io úllic;15 c 
irredutívei s é aceitar como inevitável li desigual&ldc e recusar (l pri nr.:ípio 
hâsico de {Iue a humanidade ê lIl11<1 só. O progml1l<l de pesquisa delinCll{lo 

pelos cl,\ssicos da sociolog ia. de Mnrx fl Durkhcilll, sUllun hn que lodos tiS 
fenômenos llUlllUIlOS decorrem e sEio c.li plicávels i1 prll't ir da organizaç:io 
sooinl c dn inlcraçi'io entre :IS pessoas na vid:.\ fami liar, na di vis~o (lo tr"bulho 
e na ocupação c defesa do c~poço c do lerritório, Era um programa com um :l 
un l(l logia nalur:lliSla c matcrialis{ fl (e a vida cOlid ian:1, cnl ~ociedade, que 
delermina as idéifls , valores e represenlações, o.: nno o comnírio), ullla el iclI 
(ICllloc r:1riCtl ~ progressista (lodos os seres hUm<l1H1S são igu :1is, as difercnças 
uno passam ue estügios p:lssageiros 011 situaçô\!.'i dcSIr.vor,í l'cIS, a cn minho ue 

ser su pe racJus pel:1 marcho illcvil,\vcl do progresso) e lima epistemologia 
racion:llisla (lodns as manifcst<lçoCS humanas silo inteligívcj~ a p:lI"l il' de. UIll 

IllodcJu cxplicntivo comu m )" Em contrns!c, ;1S teorius cull~ralistas, cm SUllS 

(OU!C"CllCl~ 1 ~~1i2"lKlô\ 110 V COllgl\:~~O Ura~iklro do,; Sociololl'J, por o<:;~.i;io do 4:;' l~cllnl;"\(J 
Anu~1 ((:1 Soc:ietlmk: Brn~i!t:i'~l p'JI::1.., P"()grt:S~o dJ CiClldll, Rio d~ Jallti({), 17 jut. 1991 
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diversas mooalid:ldes, tendi,1IlI u at'irlllOtI' O prilll;!do do espírilO, da ét ica ou 
dos va lores na e xplicnç_ão do:> renÔmcnos hUIl1 Il I1 ()s, aeC lllllf\ \I!l1ll IIS di fe ren
ça,~ irredutívei s en tre va lo reS e padrões cu h urnis c e nratizilvn ll1 o uso da 
illtuiçi'io e da empatia. por dc liniçiio inexplidl'cis. para entender o que OCOf

re 1"1 sociedade. 
N a vieb rea l. nem se illpre á ontologi'l, ii episte mologia e a ét ica se 

n1:lnti l'cr.lm coere ntes . Em nllfi lOlj C:lSOS. (I n:lturaliSlIIo tornou diricil ~ nlcn 

der QS fe nômenos dn pulitica, da ética c do direito, o rflcio nati SIllO t"csvo loll 
par:! o quant it:ltiv islllo vaz io e as teori;!!; d:l modcrnização f01"<1II1 ulili zudns 
pilnl juslllicilr o atropelo de popul:lçõcs inteiras pelo ro lo compressor dil 
indtísll'ia. do comérc io e da!> buroerac i~ls civis e mi lil:1rCS dos Esw.dos cnn
te l11lXtnl neus. Em o utro extremo, ° cul turalismo, que em algumus vcnente5" 
fo i caldo de cu llu ra para nacionaliSlIlus exacerbados e em outras seguiu os 
pussos cI:J expansão dllS impérios coloni ais. ': l11lwnhaVi\ ii bandeira das mino
ri"s ét lliC;lS t\l ne:]ç.;lda~ e de grupos soci<lis cuja idel1lidade in ~e ndo corroída 
pela l11as~ific:lçiio sem limites da,~ sociedades modernas. As IlllIiLrlções dos 
modelos ex pli cat ivos de tipo rac ionalista, em c(mtrnste com a upilrcllle rique
DI e dCI1l; idade dns descriçõcs culturnis de cu nho fenomenológico ou IIteníri(). 
pal"l!c iolll confil'llHll' O fracasso do projeto iluminista dn sociologia cI~s~ ic n. 

. Em um nlvd mars prático, as ühim,IS dcca([as dCIll()nstmram COIII chl
rez.:l que a herançil dos cUssicos se 1II0strou Insuficiente para c nten{ter nlgu ns 
dos rcnÔ ll1c nO$ llIi lis impol"!antes 00 lIlu mJo co nl e lllporâneo, llil c~fera dn 
cI.:Ollo111 ia. da politica e <ln vida social, Po r que HlgumH.~ soc iedades, como o 
Jap:io c a Coré ia, s50 cU(lilzes de se reergue l- de guerras devostadoras c cons
lfuir sistemas eCO ll ômicos di n::imicos e puj.lntes, enquanto ou trn~, como ;] 
Arge ntina , di lapidulll puSso ii passo II riq uel,a que um dia cO Il!'ieguirnlll 
aCllm ula r? Como explicar a cleslruiç;'lo ])I"ogressivn de um Estodo sec ular 
moderno como a fndia ç sua gradu:ll revcrs:io ~s fOrmas lllil "S dr:undlitas do~ 
con llilos l' llcl·êtnicns c religiosos? COII IO cx pl icl.l l" que lilho.~ de algu ns gl'u
pos illl igrllntes_ nos ESlndos U njclo ~, ah~orvi\lIl com rnpidc7_ a cultura domi
nanle e suhnm rapidamcllle a l adcir~ .wcia l, enq unlllo out ros, como as l1Ii(10-
rHlS ncgra~ nos subúrbio;; das grandes cid;ldes, n50 conseguem faz1!-lo nu 
nlC!>lnll proporç,io? Como ente nder as gmndes vnriações de partic i[Jn\;iio polí
tica, capacidade de l1Iobil izllÇiio social, ,uk rêncin a v.:llorcs COl11unitúrios, 
c nW; di fercntes grupos e sociedades'! Para ca(h! ullla dessas que:>lões exiS lcm 
du ns rcspo~t as il1~u li sru tõ l"in s e um terreno p:l11tanoso a ser explorado. As res
postas insalisl",ltórias silo as rélcislas c as estrita ment e sociol6g icas; o c~lmi 

Ilho p:lnltllloso é o d:l cul tura. Em que consistc ex:ltillllcnte. e como entender. 
a cu ltum dos argentinos, japQneses, negros umericanos. si khs, favclados bl1l
si leiros, c t1l[1res,íriolj ita liunos, ea mpo neSClj alemiics'! Se clIdll um é um , c 
cndn cull lll"<l tí niea, comi) erJ!clldcr que, poucas tlécildns lltnjs, os argenlinos 
er:11ll ricos c os jnro neses- pobres? As cu lttlr tls mud:l1 ll"! Em I"unçrio de qui!? 
Ou não existem regras, cada históri ,j é uma história di ferente"! 
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Uma reOf-jo sociológica c/o cultura 

Ê uiilnle de queslões C0ll10 esws que ~urgc <l nccessidade ele bllsear 
en tender a ("u!tura como ulll fcnômeno ~ociológie(l, ou scjf!, inh::ligfllcl n par

lir de um conjunlo dam. cxplícit{) e simplcs {jc conceitos ret"eridos ils conui
çõe.s de vi<ln cm soc iecludc c com gr:lndc poder ele cxpli caçfio. CU/lllml 
Tlleo/J, tle Aaron Wildaw~ky c cobborndorcs, é a lt1;lis :JlllbjCIOSU lenlmiva 
rece nte 11Cllse se11lido c merece ser vis!!! c()Jn algum dct:llhel , 

O POIHO de panida é cx!rCl1Iümcnte si l11rl c~. A s pessQüs, em socieda

de, eO mpal'lC111 lIidores e cn:nças, que silo sua.~ "orienta~õcs cu lt urais" (('111111-

rar biase:;). A lém disso, elas mantém relaçijes entre si_ Uma clIlllIl'a é um 
modo (Ie vida (waJ (lf li/e) que integra, de 1"0rll1:1 vi~ I'el. orientações cul turais 
e rebçõc~ soei:lis. Essa vi;Jhilidade dependI: da <.:Ocrênci:J entre ~s orll.!nta~·ôes 

culturais e as fOflllas ue inICI"ilf;ãO socia l , o que depende, por SLla ve~ .. du 
CSltlIlura .';ocial d<1 Cjoal os indivíduos l)articip'1I11. 

A novidade Mio csul neSSrlS del"iniçôes. 11H1~ 11 :1 forl11<1 de entender ;1 

estru tura ~OCüll lia qual os nlO{lo~ de vida se apúialll. que sena formada por 

uuas Vnrilll'cIs h<"isicas. a il1lcnSt<tade das relaçõcs de solidaricd,lde entre os 

indivíuuos (a ro rç.l do grl/po, ou da comunid;Hl e) e o conlex lO Ilwis ou 

menos cstl"atiftcó"ldo, ns estrutllras de diferellcinção, HUloridaúc c hierarquia 

em que os gnlJlOs e indivlduos se inserem (:1 illlensidndc d;") "gmdc"'2, ou hie
rarquia). Dcs.~as duas I'ari:íl'eis I'csulla lIl11a tipologia simples, cnlprcsta<kl da 
antropóloga Mary Douglas:!, que serve de pOll lO de parlidll panltod~1 a h:O!'i~l, 

esquelllillizada 110 Quadl"O J. 
A illlerpn.!Hl,üo deste quadro é baSLUnte di rela, O iglto/iwrisl/io ê. UI1l<l 

forma de vilb própria de grupos coesos, em que lI~dl.ls COll trolam ns açôes de 

cada um c. onde nJo CXjSt~ll1 lealdades c prcssücs ex tCI'IHIS significntivas. 

Atitudes novas Ilno são permitid".':, a n30 ser por UIl1 IOllgo processo de nego

cinç.ào grup<ll. ('ol1l1itos e divergênc:ius, qUflndo existCIIl, tendem a .~er imole

níveis, são interprctados como t l~liçüo ao grupo e levrllll a ex pulsões. exco

munhões e e~purgos, gerando !l()VOS grupos igunlil<irios c confOl"mislns. O 
modo de vid:t igunlitúri o se vê :lmcaçlldo 1:11110 por nlitudes illllividunlisws 

qUlllHo pela prcscnç'l de <lulOridn{le~ externas c, por isso, reage ti elas (;0111 

dctcrminaç50 e I"ol·ça. O l:xtremo oposto t OfOI(lIi)l/Io. qUflnuo o grU[IO é 
débil e as estruturas ex!crn:IS de poder c autoridade sfio podcros<ls c onipn.'-

I. Micll:td Tllolllp.<OI1, Rich,mt [lli~ c A:\!OIl Wittlaw~ky, CII/I,,..," 1'I1<'IIIJ. W"-<IVICW Prc.<s. 
1990. 

2. O lCilnQ KIl/CIl' mio ê :';:~f:lIIl1ClllC ulIllzado cnlIW11~l!\l~~ 1l~S.~ ~lIudo, m~~ ~ ba~lnlllc ~IUH' 
J~T ii c.\prc~~:;() 1I1ste~:! /I./'J". qlll' pl'rnll!~ qll~ O~ ~!ll"'~.~ r'lll' t1\ 1I~ unl:ll1l)Otogia !:!'IJ,//V!iml, 

ou }:/"III"';!i'wIt' 

~. Mary DOlIgt,I~, "Cultural I.h~,.". C"1 /11 /I,~ AI '/II'<, V"II '~. London, Roullt:dJ!c &. KCg,/11 
I'~!II. t9l!2 , 
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senle~. O indivíduo n:1o é senhor de seu destino, nl!lS sorrc. silllplesmente. il 

uçilQ t: o poder dc um slstel11<l do 'lu,,1 pouco sahe c do qU.:l1 pouco rode fllzer 
(as duas coisas vêm jU Il IIl.~: r.:OIllO nilo é possível fazer na<lil. lilmpouco vn le fi 

pena fazer o esrorço de comprecndcr). No illdividlll.llismo, as pessuas não 
sofrem Il pressão cios grlllJos e dos hier:ll\IUil\s e podem decid ir com I iberdn<lc 
como agir. O mundo nua eSHi dado, nfio cú~lem precei tos r íg iuos, tudo est:'i 
por construir e depende do esforço de cnda UI11 As culturas hierárquims, 
finnlmente, am::mam os IndivíduQs a g l'lIpOS, c eStes, :l sistem~lS de clomina
çfio c ,l\Itoridade hem dcl"inidos. A sociedmJe c organizlI{I<l, eadn qUllllCm seu 

pnpcl. e:tdn um lem ~eu lugar. Nilo existe igualdtldc social. nem no sen tido 
do illdiv idual iSla, que pensa que. pode fazer o que quer. nem no <lo igu il lil<i
rio. que não admi te que outros poss:tm ser diferentes de lc. 

ESlnllUnl Forlr 

ESIWturU I)chil 

Q " "d,.o J: Tl llllS de tultur:l 0 11 "Modos de Vitl ,,'· 

Conllllli(!a(!e Débil 

Falalismo - :lp~l;a, 

Irll1=I1"IClnnç50 ~ i"Lhell:l,5,' 

Indivi du a li S~lO - pI Uf~los'llO. 

cUnJp.,!liçãu, PI"Il~I1\~li~I\lU 

Cornllll id,,,lc Furl.' 

HIe rA rqu ia - <I;v;suo dlllJl1b~l~n, 

1l"~(ICI'PW5u cono CSlllbil,dn4<:\ 

"l.."I~ç50 de dil"r~llçn~ 

Igualilarisrno -'~S, .<I~nc,:! ~ 

i~UV:1Ç,'iO t: Irtl.Jlhnç,1, fnm1i«;;ío 

(Ie :<eIlM. &~QllIlnu,fl~ó!" 

rc~olucion~,' io" 

É possível disclItir oaSl1Jllte 11 respeito dt! ,1hmngêl1l'i:t deserit i vn des
ses c' rnodos de vid,( e de sua pl'clensão de sllbsliwir tom exila a infinidade 

dc mnnil'esla~'ões culturais que fi anlropologi~l (' a literalura nos mostram a 
cllda dia. Nilo l1:í dúvid<l, porém, de CJlIe descrevem vnriaçôes impol'lanlCS de 
COIIlIXHt<tmcnlO c vila mais longe do que. {JS dicQIQlllins clássicas da soc iolo
gia eJ1(re "Irndicionul e ll1(xk-rno", '\olidllriedl1de Illednicn e soliunriednde 
orgânica", c:\pitalislllo 011 sorinliSmo (: forl11ula<.;õcs semelhantes. Essa lij)ll
logia se lama ainda nltlis interessante por duas I"llzues principnis. A primeim 
o.! que OS "modos de vida" n:10 S:lO apresentados no vazio, mas ligados (le 

(arma causal e funcion<l l n CSln llllr:ts sociais, ainda que definidas de formfl 
bem simples. I sso sign ific:"l que nem lodos os modos de I'idn sdo compat í veis 
com Iodas as estruluras sociais. A segllnd:l é. que todns <15 socicdudcs apre
sent:lln individuos que se Vi llCu l<l1ll de IOnl1::lS {Iislinlas n gr'upos e grudes, 
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desenvoll'em perspectivas próprias e vrt lores sobre como n socied ade del'eria 
ser org:H1iznda e combalem os modos de vida dos delllnis. Essas OUflS raz.ões 
re5ultnm cm uma tcrceira proposição que C()lllrul'ill fron talmente muito do 

que !;.e diz sobre ° c<1ráler único, irredutíl'el c insuhstituível oas culturas: é:-t 
idéin de que os modos de vjd::! são, em ú!tim<l ílmílise, eSlf(l/égias de organi
znçfio e :lÇllo sociúl e, como tais, sujeitas a S~rcm adot::!clas ou deix:ldas dc 
Irldo conforme n ~itull~'iio das pessolls que as adOlol11, 

O significado rC.II de um;! leoriu como eSta só pode ser tlferido, na 
rníti ca, ptlo interesse que podem gerar suas aplicações. Mui tos IlUtOI'CS têm 
tral ado de aplicar e~sas idêias a um Illílllero surpreendentemen te divcr.~o de 
situações nos anos reeelHes. COm resultados haslante sugeslivús~. Sení que 
ela IIOS ajudaria a entender OS problemas rela tivos â implflnlação de uma cul
tura letrada e de uma cul tura universiu'irin em um pnfs como o 13rasil? 

A cultura letrada 

"Cu lluras letradas" Ocorrem en\ sociecladc~ em que as pessons s110 
cllpnzes de sc expressar por c~c fi to e entenJcr o que lêem. Elas vêm associa
das, normalmenle, 1'1 hnbi lidade de registrar c operar inl"onnações numéricas. 
H istoricamentc, culwras letradas se desenvolveram entre llS eli tes de impé
rios pat rimoniais-hurocr6licos, que se util iz,l\'nlll de regi~tros escritos p:lm u 
ndlllinisnaç;lo de seus domínios e li manutençiio e Iran.~missiio de seus sím
OOlos de poder e tradiçl'io (COIllO na China ou no Egilo antigos. 011 no império 
Romano); Oll por "POv()~ do livro", que se utílízavam dc tCXtOS sagrüdos 
como i n ~ l rumenlos de coesão social e grupal (como no jud:líS lllO ant igo, na 
trlld içi'ió muçulm<lna e nO prOtcstanlismo crlstiio). No mundo rontcmporânco, 

4, Algln\.~ exe.nplo~. eximidos 1l1~i5 ou IIlCUOS no ,Kao;o da b'blio.>;l':I.r.o de Cu/tum! TI.t'l!Iy. 
1110~lr:1m n ubr:J.lIg~ncm d:lç ,lplit'açôes (]lIe têm .Iido tCllt JdJs. cm c~mpo~ como Q da episte
molog;~ c .~Qciolo1!ia da dé.lel~ e Iln lccnologln (Da\'id Bloor. "Polyhedra nnd lhe 
Abominatiolls of Le.\'iucu~: Cogniti-'c SI~lc~ in M:llhcIIlJliC1'''. cm M. Dougl:t-< (cll.). EHIIJ"S 

III ,I,,' S(l/;i(l/(J .~y uf I'~''/"rllliml . Lonc1oll. Romledgc & Keguu I'aul, 198J, pp. 191-218). dll 
.<ociolo!:;a das org:lni7.ações ("hry Dougla~. /(/11,' III.llilllll"I/,. Ti!"' k. Syr:lCUSc Un,~crsi l y 
p,'e~ ~. 1%6). til! culln~n~ (Valaic Mars. "CI;lssifying Cookiug Oil.. : Thl.' B(\undlll'ic~ 

Oelwccn Epicul'C." Isolin<!/;. M~~slllmc~ Ulld Cuhi~ls". cm f'rlll :udl"i:-' II) ,h" Q.ljord FlHu! 
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a ge llcraH~llção do eultum lelmcla tE o produlo I1lnis importonlc que se pode 
esperar de um sistemn de educ:lção básica minimnmenle competenle, Por que 
o Bmsil não conseguc imp l1ln tar um sistcmn cduc<lciol1f11 que elimine de um;) 
vcz por tOdôls O annlf:ltx:tlsmo? Ser:i Somente a ral l:! de cs\:oli!s, o bnixo salá
rio dos professores? Serú que exislc ulguma incompulibil idade insuper:ível 
CIllI'C a cul tura de cl l'lsse médi1l, que os rrofcs~orcs transm iti riam, c os valo
res e 1llodnlidades da cultura populn r, que ns crinnças tntri am de casa? 

Aprender a ler c escrever depende do empenho da família, das pes
soas c dn eSlrutUrl! de recursos, Illcentivos e obrigações edueac lOllais que 
lhes são oferecidos c requeridos, Esses dois (,;() ll1ponentes - o que vem da 
comun idade c o que I'cm "de ci ma", do governo - correspondem de alguma 
m:1I1Ci l'a .10S doi~ papéis cJ<issicos dil cu ltul'H lct l1ldn , o dc sol idaricehJdc c coe.
$50 soc ial e o pmrilllonial -burocnitico, As possibilidades, em lermos Ui\ tco
ri,! da cu ltura que estamos utilizando, estão resumidas no Quadro 4, 

E.~lrulura Forl~_ 

Estrtlt" rn Débil 

Qmldro.j: Oriellla~õ~s uian! \.' da \'uhll"n INrada 

Cllumnidmle Oêbil COIl1tonid"d~ Fon e 

Fatalisoto - ~ \.'ducllçilo c algo Hierarquia - a ~-J<.ICJçiio é f<llOr 

C~len>o, un('lOSto (li: I'ora [lJffi 

d""I'O, cujo _", .. lido n~o \:C 

cn!cl"k" ulio vale u pena 

~1)r"'H.k\ 

de toc..,~o ~oclnl c '-c[llOl.hIÇ:iO 

lIa~ ,'l'Iw1!'IU$ de poder c prc~li,gio, 
A ênfR"t!,; po~!n ,r~ lf:lnsrIH~~~O 

de II :ldi,Oe~ cuh ul"~ I~ e 
CUI\I ~ iI ( lo,' "inlb6 l ico~ 

Individual ismo _ Q ed \l Gaç~o é Igualilarismo - ,,,~i~ t':J\c'J" 

UIl1 "'~IHI,\1cn lo de nlobililladc inovoçJo c uwdunçn, fO!'ll1a~~O 
~oci~1 ~ JUlo,reJliz:lç~O. Os 

~o!1leí,do.~ ~ào pl';1~nl~lI":os, 

(! há pouco IIl1<::U:,<SC pela 

f<)f!1m~~{) s<'ra\ e peln cullllr~ 

de ,.dta,', de.'comillnirl:ld,,~ 
, c,'oluclo'ldl'i~~ 

Se esse quadl'o é \:orreto, ele significa que três dos quatro "mOOo.<: de 
vid:!" sugeridos pela teori:l dn cultura slio congruentes com o descJll'olv imen
lo dc cullul'ilS Ieli':J.dns, emhora com conteúdos direrentes, Elç. faz supor que 
muitas elas dilictddndc$ com n univcrs<lliza~'iio da educnçilo básica no 8rasil 
csrcjnm re laciolladas com a cuh urn i'atll lisla que imperfl nas rela~ões eflire 
gl'.:lnde parte da po[)ulaçiio c estruturas políticas e institucionais de preslígio e 



" 
de poder econômlcQ e polflico, cujos desígnios eações si'io vistos co mo coisas 
innlcntlç.<Ívcis e imllin gíveis - "coi s.) de brnnco". O problema não é sill1p l cs~ 

mente, como pcIlSUV,II11 alguns Icól-icos da "cducnçi'io como reprod uç50", que. 

O conteúdo di! cducnção reproduza os valores dos grupos dominftn LCi; e por 
is~o nao alcançam as populações menos frll'orecidns. Isso ocorre com muito 
muis ron.;n n:1S culturas hicnírquicas. que nem por isso deixam de educar suas 
popul .. çõc~. A combi nnçuo falídica e ntre estrutura fo rte e comun idade déhi1 se 
d,í, além disso, no prôprio contexto do Sislel1HI educacional, no ponto de 
encontro entre a escola c os cSlud:mlcs e suas f:.Jlllílias. O fa(,11ismo resultall lc 
nfio atinge someme tiS popu lações que deveriam receber a educação, mas os 
l)rópriOs proresson!~ que trah<llll:.11ll 11:.1 perife rin de gig:lntcscas burocrnc ias 
que editam [leriodictl1l1cntc normas, progr<ll11ns, projetos c reformas. (Jue oca-
113m sendo trnduzidos l' reinterprctados segundo ii rotiOl) I"malista de sempre. 

A leoria d<l cultura sugere dois caminhos possíve is p,ua alterar essa 
silUaçilo. ,I redução óa hicr:\r(]uin c o <lumen\() dn solidariedade de grupo. Eln 

mOStra também qUI! existe um caminho muito trilhado e pouco promissor. o 
rel"OI"ço das estruturas hierárquicas e de autoridade. Vole a pena exum in ar 
com algum detal he cSS:ls alternativas. 

O aumento óa coesão grup:tl é n inspiraçiio b:'sicu de loons ns proposws 
de desenvolvimcnto educacional;) partir dll comunid<lde. TanlO a exrcriência 
histórica quanto as pc;,quiSllS educacionnis con tclllporlincas confirmum que o 
envolvimento das fomílias C das com unidades maiS imediatos com a alivir.hide 
er.lucaciünal é fmül" decisivo parti o bom desempenha dns escohlS e prn"lllJllla 
er.tlH.:aç1iO bcm-sucedida. A qucstuo runuamental é como convencer as pessoas 
de que n educação é UJlln coi!>!! delas, de !>ell inten:s!>c. e não uma sim pl es 
impos içiío externa. As possibil id ades v,10 da lei lU1"3 da Bíhlia em grupos reli
gio~os <10 método Paulo Freire, passando peltl tfíldiçã() européia de circu los 

o[)Crários {!e leitura e estudos da lilcnllura socialislO.. As limitações dessa alter
Ilntiv<l, qllnndo huscada com excl u .~ividndc •. ~ão o cnrátcr dogm:'i tico c sectário 
quê n educação de bnse comunil :íri.l pode adq uirir e que pMcce ser incompatí
vel com a Inlpl<lIlWÇ,iO de sistcmas de educaçlio hlísica realmente un i versais. 

O segundo caminho. de reduz ir e silll[Jli fi car 11S cSlruturflS, lcnI sido 
objelo de <1tcnçiio crescente nos últimos anos e consiste na idéia de dcsmnn
td:lI" os complc:o.os sistemas cent rali zll<los de admin i .~ll"Ilçiio c~col ill" que 
foram monwdos lias últimas décad<ls, del'olvendo"às escolas. e lis comun ida
des,ll iniciativa e 1l responsabilidllde pelas Olil'idadcs c<lucmivas. O risco é 
4UC aS hierarquias de estrmilicaçllo social n;10 OCOITt:n1 somente no interior 
do sistc1Tl>l educacional , milS na socied ade como um lodo, Pouco 3dianta 
devolver a lima comu nidade impregnada pelo fatal ismo o cont role e n res
ponsabilidade pel;] educação de suas crinnças. As propostas de descenlrali:w
çno supõem n ~XiS l ê(tci;1 de im [Ju lsos individuolistos e pragmát icos escondi
dos em cmla canto. prontos pom vir ti t0l10 no momento em que o peso do 
Estado c da hl!l·ocr<!cia dei x!1r de se fazer senlir. Se outras co nd ições n,10 se 
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ol tem rc l11 ao I11cs mo tempo, 1\0 entanto, ° que pode ocorrer na práticn é que ii 

hicratl1uia seja $u bstiw fda pe lo igulll itaris lllo. no melhor dos casos. Ou pclfl 
simple.~ anomia. gcrtll!;l pel a jlcrll1 ft llêncü\ c reforço de Olltras hi erarqui as_ 

O tercei rn cam inho , de re fo rço e aperfciçolHncn to das máq uin as 
admi nistrati vas ecnt ra li z.ad:IS, fe z [larte de {l ll~lSe lodos os projeto!; COIlIClllpO· 
rfincos de un;versaliz«ç:io da edue1\ç:io, exal<l111Cnle como uma forma de rom
pcr o Scct:u"is mo co munitário de algll ns selores e abrir urna nltc rn:Jl ;va ao 
fllln llSlllO dos dCIIl <l is. Este tcm sido. t<l mbém, o caminho preferido [>Or mu i
tm pOlíticos e governallles, já que permite d istribuir em pregos. contratar plO
jetos vis tosos a arqui telOs famosos e fazer bons negócios com cmpreiteiras. 

O que e!>sa análisc nos ensin a em rclaçiio li educaçiio básica é que. nas 
sociedades modernas, Seu desenvolvimento depen(le ue U Ill ~1 combinaç50 ade
quada de envo lvimento com unillírio. e!>paço l)llrll í1 inici ati va c a Illot ivação 
pmgnüitica c indi vid llEll is!ll, c da presença do CS!:ldo c da hierarquia no cstn· 
heleci ll1ento de [l adrõe~, d istribuiçno de estímulos e corrcçiio de d istorções . 
Niio c;<;is tc fó rlll ul:t mágicú [larfl lrans lOlllulr uma recomendação gené rica 
como CSI<! e m pol í!ica concrcta; mas ela ajuda ii pensar nos caminhos que 
de ve m ser huscados o u ev itados. /\s polfticas ed uc<1ciona is que vê m sendo 
encami nhadas recen temente pelo Ministério da Educnçiío e por viÍrias secreta
rias estaduais Il1m;trrtm um:t consc iência cada vez mais cl ara !>obre il necess i
dade de ev itar os ex tremos, combinando de forma criat iva o estím ulo ii parli
ci pnçào cO lllunil tiria, a va lorização do desempenho individu <l l e o papel corre
tor, est imul ado!" e hal izador do Estado. Isso renova nossos esperanças. 

Culturas universitárias 

As uni vet-s id:ldes modcrnns silo um produ lo caraclcrlst ico dn Europ" 
Ocidenta l e se dirundiralll pelo mUll(lo po r mei o de reproduções e adap tnçõcs 
de a lg uns mode los hlísicos, der ivad os da Itá li a, Fra nça, In g la te rra e 
Alemanl1 a , Nessa difll s~o pelo espilço c. tempo, idéins e forlll lllOS fo ram 
sendo tr<ldu ódos c re in terpretados em d iferent l!s conteXtOS socinis e CUl ll l· 
!"ais. O esquCIIl:l de M:l ry DougJns permi te a segu inte tipologia: 

Desde .suas origens, !IS univcrsidades européias combi navam e l e ll\ell ~ 

tos de rortc individua lismo, organiz.Jç50 corporat iva e víncul os eSlrei tos com 
:1 hierarq uia eclesiástica. Tão importantes quunto a coex istência desses tr6s 
elcmenlOS são as tensões que sempre existi ram en/fI! eles. Mais do que si lll 
pies inSlfumento de tnlll smiss50 dos ensi n,lInCrllOs da fgrcj .J, as uni versida
des antigas se desenvolveram como um espaço paro o de!>cnvolv imemo do 
penscllnenlO rat lomll e dil fi losofia, med ian te a rccuper,lçiio dã tradiç;iO clás
sica. AS un iversidades do Renasci mento formavam lima comunidade IIllerna
cional, m<l rC:ldfl pela presençtl de indiv íduos q ue circula vam entre as prine;-
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pais copita is, fal:Jvilm uma língua comum, o latim, defend iam com :Jrdor seus 
pontos de vistn e conquistavam um espaço próprio em re lação à wciedade 
circundante e 00 pmlcr cclcliifis tico - dM sua orgnnização cm corpOI·ações. 
Quando fnh:J.II:l o elemento dill:l lllico do indi vid ualismo. as univcrsidndcs se 
Ira!lsformnvnll1 em meras bUrílcnlcias ecleS!nSIl CaS, ou simples corpor.lç6cs 
oligürqllicas de ofício, e se cW<lzinrnm. A Reformll pfOtCSt:ln!e e, mais tarde, 

ti revol ução industri nl c burguesn re(orç<lram li presençn do com pone nte indi
v idual ista nas uni vc rsid o<les cllropéins e levlwom <I diferen tes ammJos c aco
modações no relacionéllncnto entre as inSlIWições universit,íri,ls e as autori
dades pol íticas e rc l igiosa,~ . 

Estrutura Fort(· 

I~~ trlltura Déhil 

FiI1~li smo -'HI ' '','nmllldc 

conl" .... ~ionn l 

Individualismo -u'l!hç[,o ;n~le$lt 
" :tn1(,r,e~nn 

Hierélrqlli" - "'II"e,~,d~(k 

""flI1Jeônica 

Iguatilarismo - umvçr$I (\;ld~ 

corporau'"J 

A lill iversidadc nllpolcõnica surge no in ício do l>éc lI!o XIX no contex to 
de lllll ESlado fone e ccnlraliz.tdo, conSlfuí(lo a pllfti r da in tcm;H mobilização 
inielect unl c soc ial d()s unos rcvo luc ionârios. cuja Ilwrcn centrol é o surgi
me nto clo cid::td::io como suje ito individu<llizado da pol íticn, {Ia economin e d::! 
própl" in mzfio. A universidade [llclI1<1, consti tuída na mesma época, tem um 
fone elemcnlO hicnirguico, Illns se desenvolve ii p<lrlir de uma tmdição pro
tCSiar1le mui to cenlrada fi<1 valor iz.tção d<J realização indi vi<lunt. c em unH1 
soc ied(lcle polilicnmente frngme nl<1da, que antecede 11 unific<Jç:io. De tlx las, é 
n universidade ing lesa que lIl:ln tém os va lores ind ivid uulis!Hs de forma m:"l is 
acenluada, dentro do colltexto mais llmplo que c;) rac l ~ r i l..;.t :1 t.lemQCractll poli. 
lie11 naquele paí.~. D (lS três modelos principais (a universidade confcssion:l l. 
quase que por definição, n[io chegou li se firmar), o francê~ roi o mais eopi n
,to pelns jovcns nações em l"onn:1ç50, na Arnéricll Lmina C0 l110 em Olums par
tes do mundo. O que 1':II tou quase sempre, nesses tra nsplml l es , fo i o conletldu 
nlc;onlllista. individualista e de cidodllllia (Iue roi tão central da Revol ução 
Frtlneesa e q LIC servi u de contrapeso e l im j t ~s li restiJuraçíio napo leônica. 

Até o século XVIII, as únicas profissões de cu nho un iversi fário cralll a 
teologia, () <li rc.ilO e í! medici na u'udieional , e as universicladcs serviam tun to 
como lu gar de formaç[io quanto de meca ni smo de scleçao c controle para o 
ncesso li essas profissões. A punir do século XIX as universidades passam 
t~llllbém n incorporar as prof"h>sües modcrflns , como a engenharia e a mediei-
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lia modemn. O ESlado de BClll-esl1ll' Soci!!1 do inkio dQ século XX se faz 
acompanhar lambém de um grande número de nOVllS pro li s~õc~. volt;)d:)s 
pam os serviços sociais, de saúde e de g~rcncinmcnl\) das gm ndes burocra
cias modernas. E, nus últimas décadru;, as un;vcrsi{]ndes se ln'lIlsformam em 
siSlemas de educaçl'io (Ie massa, ponlO de passagem obrigar61'iu de UI11 fenô
menO recente do mundo con temporâneo, a c ultura da juven tude . EI;\s Se 
tnmsfonnum também como in!ot ituiçiio, pcln criaçuo de um corpo crescell te 
de funcion~rios ad min istralivos e o professor univcrsil.írio profissional. Niio 
é que antes não e~islissem fUl1eion,irios, professorC$ e alunos, Mas as univer· 
sidades modernils, principalmente as pú bl icas, desenvolvem bl\rocr~idas 
admin islralivllS em umu esc,lla que an les m;o eXIstia; seus professores pns
sam ,I co nSli(Uir ullln nova profissào, diSlint;J das pl-ofi ssõcs libentis e da~ 
comunidades científicns uns rC~Jlcct l vns disc iplin:ls e t'i rcas de conhecimenlo, 
e o fe nôm eno dI! juventude assume, hoje, cflr!ll:h!rí~ t ica~ que niío clt isrinm 
:lnICS. pelo scu pro longamento alé n raix.'l dos 20·30 anos. pelas d'dkultll\des 
de incorporação dos jovens fiO merendo de Il"abn lh o e pelos cOn le\íd o:
cx pressi,'os e fOflll as de parlicipl1çiiO .'>ocI::1I que lhes são próprios. 

A consc(]iiêncin desses desenvolvimentos é a qucbl·n da hiernrqui'l :lC;)· 
dêmicn que exi st ia no passado c que se desenvolvem em f\li;lnça ÇOlll o indivi· 
dualismo compelilivo. Primei ro entre os estudantes, mais tarde elllre professo· 
res c 1"ullciomírios, surg.em novas 1(lnl1<lS de solidariedade igualluiria que dis· 
putam os recursOS financeiros e de poder nQ interior dos sistcm:lS uni\'ersit;\· 
rios, deslocllndo ns formas cullllrais antigns e C()1n elas muito cios contclídos 
-in telect uai s, pedagógil:os c ét iços que as ~)co\1lp!lnhav:]m. O modclo da uni' 
versidade europê ia tradicionlll, cm suas diver"us vertentes, encontra fones 
barreiras cul tul";l is para sc gcncr~ !i :r.ll r [lflra o conjllllto dos sisrc\TI;\s universitá
rios eontempor5fleos. Isso vale l,mlO parn o Brasil qunfllo para os países euro· 
peus c sc re\'ela no verdadeiro d iálogo de surdos que se esta belece com lant" 
rrcqü6neia e ntre os diferentes setores nos sistemas de educuçüo su perior. 
Novas formllS de inslitucionalização açad6mica são huscndns. na tentativa de. 
dar flS ulliVCrS\llades seja uma feiçiio mais empresar!ul. em um CXlremo, ou 
mai s dcmocnltica c igulllitárin, no outro, mas não parecem ser tapnzes (Ie pro
dllzir c tr,lIlsmitir conhecimentos com a mesma compelenci n com quc fa:r.in li 

universidnde do passndo, llDS ~uas melhores VCnCllleS_ A solução ndotadll pela 
mniorln dos países lem sido a de diferenciar seus Sistemai; de educação i;upe
rior. pl"escrvnndo c reforçando SU:IS in~ti lui ções Illni~ tradicionais c buscundo 
fo rmas iiltcrnntivns de lid:\r com os fe nômenos dll mllssi I'ica,ãu. 

Con.clusões 

A ·'teorta cullllnll" proposta por Wildawsky e seus eolabofadofc!o> 
ltpresenta desde o início duas Olllrês (Iillculdade$ signilieill ivns. Ela é inlcn· 
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eionn lmentc nbst rnta e II-histórica, e por isso é dific il li gii- Ia II euHuras con
creias e hislôricns, tnl como CSll.lIllOS acostumndos:l pensar ndas. Sua tipo lo
gia é bastante simples e não perrnite dis tinguir, por exemplo, as conseq üt:n
ci;,s c lllt urai~ de diferentes posições cni um siSlcllln de cSlratilicnçilO soe i;}1. 
E, se njuuu;'1 entender llS eonseq[jênci [l~ c implicnções cllltllra i:~ das estrutu
ras sociais, eln eonlfihui pouco para cxplicnr de onde eSSllS CSl rtl\uras de 
gn1l)Q e grade se o riginmll e corno se transfOl"ll1am. 

Com tudo isso, sua ;lplicaçi\o às ques tões educacio nnis, re ita mai s 
'l(;inw, 1110slr<1 que ela é bastante fnll ífera, na l11edidn em que njudll a colocil l" 
queStões e gerar idéias q ue n;io eOSlumam fazer pane das disc ussões rotinei
ras sobre os le mas da educaçiío básica c do sistema universi tário e que pcr
mit em vcr velhos e jJCrsistentes prohlcmas sob unHl nova luz. Isso é rc ito dc 
manei rtl clara c intel igível, Sem a necessidade de recorrer II li nguagem retor
c itlu e obscuro que costuma curacter i~.a r muitus das no vas correntes cultUrI\
li !:l las e qunliwt ivi sl<ls das ciênc ias sociél is c hu manas de hoje. t: cedo para 
prever que. lugil r ~I " tcoria (13 cultura" devcró ocupnr nus dênc ius socinis {lu 
próxlllHl décadn. M:IS, cm sua si mpl ici dade ini cinl, e la já ~ervi u pani. mustrar 
que n sodo logi • .1 pode redescohrir li cu ltura C0l110 fenômeno social imc li gí. 
vel, sem alxlndonar li insp inlç1'io origi n:ll de seus fundadores. 

A primeira concJlISi'io específi ca que podemos , irar dessa o.nálise. em 
reluçiio ii qucsliio do ensino supcrior, <! que niio ser6 possível l ~collsti tuir os 
anti gos sIstemas un iversi tários, com sua constelação pec uHur de volores, a 
p<lrtir dos sis temas massi tleudos que j;í ex istem hoje e que. devem conl inuar o 
se cxp<1I1di r c massi ricar em escala cad<l Yel mnior, pass,mdo no futuro breve 
do atuul prllnmnr. de cerefl ele 10% do grul)Q de idade de rcfcrênc in no Bnlsil, 
pnra pelo menos o dohro. Esl:.l é umá idéin mU ito difícil de tr,msm lt ir, wlvez 
porque as peSStK1S que lidt\m com <JS questões do ensin o superior não têm , 
freqi.ien temente, outro 1H0del0 de referC!1c ia a não ser o das uni ve rsidades 
clássicas. As refoi"lnns propostas pelo Min istério da Ed ucflç;io par~1 o e nsi no 
superio r brás ileiro, apesar eh: inovadoras cm tantoS pOIHOS. aindn insistem na 
super ioridade dos antigos modelos un iversit:1rios s oorc. ou tras I'onn:!s de 
organi zaçi'ilJ do ensino e rc:tll rm<"llll o nlito d!! "indi ssol uoilidnde do ensi no, 
da pesquisa e da exte nsiío", pal avras qUI! se. tr:u!.'iformar,ul1, no Brasil. na 
Senha (ID resistê.ncia aO reconheci mento dn rlive rsi licnção de formnto:-, c cul 
tUHIS que já OC(lITCU . e ninda olh nm com dc.~col1rlllnça o sistema privado que, 
hoje, jfl atcn(!c fi mais de 60% do alunado c. dcveni contl nunr a crescer. 

A plurnl idadc que se est:l insli tuindo niio deveri n, no cntnnto, ser vis t" 
Tlecessmiamcnte como um moI. principnlmenle se nos lernbramos de q ue 
nossaS IIni"er~idacles nunCa estiveram, de 1".1tO, muito pró"i mas dos modelos 
kkalizndos que procura m copiar. El a deve abrir ('sp<l~'() pllr!! que dil"eren tes 
ma neiras de ve r 11 queSliio da educ:lçiío e diferentes sistemas de valorcs. prc
lerências c práticas possmll cO llstituir c disputar el>paço Clll um <1 11\1'10 merca
do deol"crtll de camin hos e 'llteronti vas. As universidades calôli cns cont inun-
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rao iI ser. seguramente, um atol' importante nesse conjunto, ílssim como mui
tos outros, 

A grande duvida que lica é se e.~se propostO pluralismo nIio lev'lria i'l 
degellcraçao cada vez mnior da funçiio cducaliva. substituindo os valores 

mais importantes, ligildos no desenvolvimento da cicladnnin e díl rreoeuptl
çiio com H verdade e cum i't honestidade. Essa questiio deve ser vista, flcl'edi
to, a partir de umn l}\;rgun!U mai s gera l, ou seja, sobre quois sfio as COiS~l S 

que as pessoas buseurn qU<lndo dccidem investir uma pnrte importílnte de 
seus recursos e de sua vida e m ~~ CdUC:lf. E o que elas bU$cmn depende, em 
~f:lnde pllrte, da forma em que os sistemas educnciomlis estrio institucionali
zados e do quc eles oferecem pnrll <l socicda(le. Se el~s orereccm privilégios, 
since ur:ls C cartórios profissionais, O resullUdo será um ; se clc~ oferecem 
capacidade de trabalho, competência e ins trumentos para fi vida prolissional 
e pes.'>oal de c!lcl <l um. o res ultndo inevitave lmente será outro. 

Eu concl uiria afirmnndo que o c:lIninho PUf ;! a rcal i ~açiio das i'dc;! is 
da Constituinte de 1988, no que se refere ao cllsino supcrior. consistc basica
mente CII1 encontrar ns rorlllus institucionais Cnplll.es de vincuJnr cndn VCI. 

mais !I educnçriO aos ohjeti vos práticos c instrumenlnis CIll seus d i\'crsos 
níveis e formas. eliminanclo gradativ<lmente os privilégios e. sinecuras que 
aind:l estria assm:indos a e!;l. SCIl I cair na tentação IOtal it;iria de imror uma 
visão únicn e dom inante !I unHI realidade trio complexa. Dadas as reslrições 
de reCursos COI)l que vivcmos, ~SS:1S formas institucioll:"1is deverão I'azer com 
que os estudan tes de nível superior nSSUlnUI1l IIm<l parte crescente da rcspOIl
s:lbilidnde pelos custos de sua educaçiio, no lado de l1leca ni ~ll1os que poS~:tll1 
mnnter e cxpandir a igunkladc de oporl un itladcs. Acred ito. em Lilli 1I1:l aOlílise, 
q\IC, se cnda um fi zer bem a ~u:) pane, e se os idenis dn iguflldode de OpOrlu
nidades t d:l v~l lúfil.a\=ão d:l compctêm;ia pude rem prevalecer no nível políti
co mais Il!to, flS institui(;õcs educ<lcionnis poderiio recuperor c expnndir li 

ét ica do trabalho e dn ;)u!u-real il.oçiio c. a punir daí, tudo {) l1l:li~_ 
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o SENTIDO DA INTERDlSC IPLl NARIDADE' 

o ensino de gr;!dU~lçãO cm .:iências socinis c humanidndcs passã pOr 
momentos de peq1lcxidndc, c ê bastante rnzoávcl indngnr se pnrte d:l soluç50 
não estaria na busca de lima interdisciplinaridadc ele!i va cmre as diversas 
linhíl5 de tr:lbnlho que hoje coexistem sob essa de llominaçilo tâo ger:!l. Gos
taria de lmUlr esta questão n partir de quatro pontos de vista. O primeiro, 
111l1is geral, c,onsiSlirú CI11 uma breve discussão sobre o que s:ío as "ciênci:\s 
sociais" c as humanidades: o segundo scr;'i uma ICnlativa de ligar esse lema 
mais gernl ao contexto da Faculdndc de Filosofia da USP em umA perspectiva 
histórica; o terce iro sc r:~ um:! discussão sobre :J questfio da intcrdisciplinari
dndc; finalmente, lcnl<lrei fazer algumas conexõcs enlre a ClueSlflO da intcr
disciplimlrid:1dc e:1 discussi'io snbre as perspccrivas fuluras d~l Facul{l;tde <Ic 
Filoso ti,l, Letras e Ciências Humanas da USP. 

I 

"Cicnci1\s soci:lis" c "ciências humanas", ou humanidade!', são 
cxpreSsõe~ quase si nónimas cm nós~o mcio. No cntanto, clns têm sCllLido::, 
disti ntos em seu ambiente de origem. lW. Europa, e o falo de parecerem inter
cllIllbilívcis talvez explique nlgo de nossas aluais dificuldades. 

.. F'ublitntlQ originalmente ~rn Nllw.< 1,1I!11111~ Cl'bl"llf'. J2: 191·198. mM. 1992. 
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Na Ir::u!içiiO européia, fi scpamção entre "hllll1:lnidadCE;" c "c iênc ins" 

correspondia, essencialmente, à divisiiQ en tre o Iri l'illllt (gr:l1llálica, re tórica e 
lógica) e o fJluulr il'illl!l (geometria. aritmétic:l . música c :\slronomi <l), que for
nW.vnm as sete "<lrtes liherais" , cujo estudo precedia fi CdUC,l~'iio [lara as ]11'0-

fissãcs univcrsit;irias, o d irei to, ~\ teologia e fi Illedicina. Com o tempo. o 
campo das hUIl1[\I1 idaclc!s se nmpHou com o estudo da filosofia, "fi IIleralurfl c 
da hi stória. enquanto as ('iências se nmpliar;J,(l1 pela incorpomção (1;\ biologin. 
da física c da química. 

A históri;\ da separação entre as humanidades e mi ciências c entre os 
cursos propedêuticos c protiss ionuis é tão interessante quantu :1 das di versas 
tcnl:\ti v!ls de romper CSSfI div i s~o. Nos tenlros nntigos, as hum:midndes e as 
ciências não eram vistaS como tão estanq ueS como parecem hoje, como se 
pode ver nas ligaçõcs entre li matemática e li mús ica, 11 filosofia e li física 
(denominada no passado :'liloSOli;\ nntul1l["), assim como nos cQnteúcJos éti
cos. religiosos e mágicos presentes no e~lud() tia ast ronom ia (l'omo 11 as tro lo
gia) e da quim iea (C0I110 ~1 alquimia). De Ari stóteles;l Auguste COll1le. imngi
l1ava-se que seria possível desenvolver um:1 cu ltura I'crdadciml11cnlc uni versal 
c educar as pes~oas para que c!;IS pudessem mo ver-se com igual naturillidadc 
110 mundo das letras, das artes e das c iências. Com o tempo, tlO entnnto, as 
diferençlls foram-se ~\profundando. niio s6 peln quantid;lc!e de infonmlção e 
espceialilação (Iue cadn uma req ueria como priucip;llmen!c pela ditcrcnç,( de 
estilos cognilivos e mndc10s inlcleclmlis típicos '[;IS "duas c ultUI1IS" do conhe
cimento. De UIll ludo, uma cu ltura b:lseada no uso extenSO de v~h i:l ~ línguas e 
na familiaridade tom tl":ldiçõcs literárias extensas e sut is; do o utro, o uso dQ 
r:lciodnio abstrato e dedulivo. a org:\ni:wçiio sistem:ítiC'l das informações, o 
uso cad;"! vez m;1ior de inslrumentos e ii nmn ipuluçflO dirctn da IllIlUreZH. 

A segunda tran sfonnação roi o dcsenvQlvimento das profissões de 
base técnica e cien1ífica a partir do s~cu lo XIX. com ii quírnic:.I nn Alemanhn, 
fi engenharia 1111 Pranç<l C Ilwis ou menos em toda parte a medicina de base 
empírica c eX!"lerimenlnl, que começou :.l romper com n divisão c. s()oreludo, 
cum fi hierarquin entre "conheci mento puro" c "conhecimcn!o pr:ílico", Oll 
aplicado. Os po nto!; esscncinis, nqui. [oram o desaparecimento da dislinçüo, 
ante.~ @) nítida. entre os níveis propedêutico. formativo, e o profissional. e o 
smgil11enlO dc proll ssõcs liberais b::lse,ldas não mai~ nas humanid:ldcs_ mas 
na ciênc in empírica, de prestígio e reconheti11l~nlO crCSt·cntes. Na Fran~·n . n 

ed llcaç~o propedêutica, de cunho hu manisla, ricou qU:lsc que restrita aos 
ccnt ros de formaç:iO de professorcs e ao cnsino de scguncJo gmll, enqu'l1llO IIS 

escolas supcriorC!$ se. dcuicaram cxelusi \'all1cnt(' no ensino para as prol1s5ôes. 
com êll rusl! na engcnharia e no aprendizado da malcmntic:l; é dessa forma 
que :1 Écolc Norrmlle se desenvolve como o grande ce lei ro de intelectuai s 
humanistas. enquanto a Êeole Polytec!miq lle consti tUi o principal centro de 
formaçflo de e lites politicas c admini strat ivas. A Alemanha e <l Inglaterra 
uWlltivenUIl a engenharia e o cnsino técnico fora das universidades. nbri ram 
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algum t:.Sp:lÇO par:! as ciências naturais, mas insistiram cm rlHlnter suas uni
vcrsidades romo centros de fOrllHiÇão nas humanid~dcs, que prcpMnvllm 
par,1 as cnrreirns no serviço púhlico cn;1 política. 

A lentatillH de transformar as humanidades cm "ciências sociais" i.! 
umn história complexa e em gra nde medida um fenômeno francês. no esforço 
de dar ,\ elas o S(fIlUS intelectual de que as ciências nfl!urnis goz:w:lrn naquelc 
p:!ís. Em parte, cssa tnlnsformaçào foi tellluda pc.lu incorporaçilo, ils humani
dades, de alguns paradigmas analíticos e i ndutivQs próprios das ciênc ias natu
rais, como o uso da cstatística, dos modelos cxperimentais e d~\ formalização 
matemática. Além dess<l origem acadêmica, as ciências sociais se desenvol
ver:lI11 cm muitOs p~\íscs europeus. e trlmbém nOS E~t:ldos Unidos, corno tr,,
dições indcpen<lemcs {Ie trabalho na ~Irca da t'l'iminalidade. da cducnçiio, da 
pohreza c do tlcsajustc social. Trata-se, assim, de um duplo movimcllto, um 
interno ao mundo acadêmico, outro impulsionado por pressões e necessida
des cxternos. Em amhos os CDSOS, havia o desejo de tmzer ns questões da 
sociedade e da cultura () prestígio c, (lUCOI sabe. as potencialidades :malítieas 
e preditivas das ciências natura i.';. M~IS as culluras d;\ academia c das novas 
profissôes nflo se superpunlwrll COl11plct'l1\lCl1tC. IOrnnndo aindn mais complc
xos as divlsôes e os cntrecruzamentos enlre as 6ências c us hUlllanidadeS. 

A pnrt ir dc matrizes institucionais, i ntc1cclUais e prolissionais ti'io com
plicadas, as ciências sociais contelllporf111cas só [:loderiam scr como s:1(1 hoje: 
múltiplas. contntditÓria~. incorpornndo "lementos das tradições humanísticas 
c técnico-científicas, ligadas ao ensino de segundo i;rau e (lO cmbaSalllento de 
profissões emergentes e dillididus em espceia1iza~'ões cad:\ vez maiores. 

II 

A Faeuld<ldc de Filosofia, Ciências e Letras dn USP nasceu em melo a 
esse quadro cornplexo, que se tornou ainda mais difícil pel;} pluralidade de 
influências européias que receheu. Instituída cm 1934. ela foi crinda confor
me a lcgislaçiio de 1931 de Francisco Campos, copiada dn It:ília. que ainda 
retinha o formato univcrsitlÍrio da universidade clássica abolido na Françll 
com a revol ução, ba!>cado na conccpçiio das c iências e das artes como form:l 
superior de conhecimenlo, que deveria dar fundalnento intelectual, cienlít1co 
e ético aos estudOS aplicados c práticos. A faculdude foi formnda com pmfes
sores da França, It<'i!iu c Alemanha e desde (I infcio lIiveu os dilemas das 
diferentes 1radiçôes intekctuais de seus professores, SOl11ndos àqueles pró
prios de nosso meio. 

A idéia central de que ti nova Faculdade de FiJosol'ia deveria servir de 
ponto de uniüo e base cient ífica pam as demais escolas profissionais da nOll/l 
univcrsid;lde fraenssou desde o início. Os .. tiI6sofos" foram rejeitados pelus 
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fatuld:lucs est:lhelecidlls de medicina, agronomia. engenharia c direito, que 
desenvolviam 11 sua maneira ~uas trndiçôes especílicas de pesquisa c de tr<:)
balho e nunca chegurnl1l a estabelecer pontes cfetivas com os centros de pes
quisa científica do estado de S:lo Paulo, eOl11o o Instituto Biológico, o 
Instituto Butantü ou o Inst it uto de Pesquisas TecnOlógicas. Dentro ela fncu l
dadc, a prim::ipa l tensi'iO se deu entre os que :l viam C(lIllO um centro de for
maçiio e pesquisa cielltífictl, 11:) tracliçilo <lIC1115. e os que trntavnm de orien t ~

la para n formação Je professores de segundo grau, conforme prcvislO na 
lcgislaçno de Francisco ClIl11pOS. E havia ninda os que viam n:l nova insti tui
Ção, principalmeme. um centro de .HiviJade llter;iri:l c cu l lllr~tI, um CSp:lÇO 
cosmopolita ptlra a~ be/les-fctlres que não excluía a discussiio literúria de 
conceitos c idéias das ciências exntas. cm um estilo :lprcci:ltlo pc!:\s elites 
paulislllS. como notou Lévi-Str:iuss cm Trisli<J Tníflil.:oS. 

Se esS<lS tensões já existiam desde o início, elas rOr<lm em pane amor
tecidas pela pouca integraçfio que, de fato . h~lI'i:t entre os difcrentes setares da 
faculdade (apesar dos encontros nos corredores c, quem sahe, de cena convi
vência social) e pelo rato de que nos anos 30 e até, possivelmcnte. os anoS 50 
a fonnaçiio de professores de segundo grau, a J'ormaçilo para as ciências e H 

formação "cullurnl" ninda não se haviam !Ornado ttio distanles como muül
lllel11e, principalmente n:1S áreas das antigas ciências sociais e das humanida
des. Mesmo assim, !l Faculdade de Filo~olia deixou de Indo, de!Kle o início. o 
projcto de formar profissionais na árca das ciênciaS sociais. tarCf;1 que fitOu 
para li Escola de Sociologia e Política. De maneira simplilicada, pode-se 
dizcr que uma divisão de tnthnlho natural aCllbou se est~!beleccndo, (;om a 
fOrJnaçiio de. professores ocupando seu espaço natural nas (Jrcas de gcogralia. 
história e Ictrns. os departamentos de física e química desenl'olvendo progr:l
mas dc rc-squisa e. rornmçào par:J as ciências modernas c as ciênci:ls sociais, 
:lOS poucos. enCOntrando um espaçO próprio como cc,ntl'O de pcnsamento polí
tico e de crítica social. Com a reforma de 1971. aS ciêncius nnturais busc:lI1\m 
l:"minhos próprios, criando institu10S c dCpart~lI\lCntO~ independentes, em 
aproximação no modelo das gmdume .\'CII{Jo/'\· americanas, de formação dc 
cientislas especializados, como umn profissào paralela às tntdicionais. Esses 
novos centros cresceram C prospernralll e hojc são respons<Ívci5 por pane sig
ni!icativ!l dn pesquisa cientínca que se ro.z no. Brasil, assim como pelo prestí
gio nacionrti e int(:rn~\ciollal ue que lL Univcr~idadc de São Pllulo des fruta. 

A Faculdade de Filosoiia perdeu as ciências e ficou somente com as 
humanidndes, as lelr;ls e n~ ciências sociais. Em ulIla visão negativa, pode-se 
dizc,r que chI licou com <,1 que sobrou. Vista mai~ positivamente, é possível 
que se tenha nwnlido licl 110S ideais da unificaçno dos conhecimentos e da 
cultura. vendo as ciências IlatLlra is como ovclh:1S dcsgnrrucl:ls que um dia 
voltariam ao nprisco, corno um bastião dos antigos ideais (1:\ cultura huma
nfstica, com um impon:ll1tc componente de rellcx:io polí!icn e cr(1icn, e como 
centro de fonnaçilo do profcssorado Je scgundl1 grau. 
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A essn comhin:lçiio de funções se jlUltoU um outro elemento, próprio 
da trndiçiio brnsileim, a norm<l dc que todos os cursos s uperiores devem pro
ver de um::t credencial profi.~siona l para o mcrcndo de trabalho, Nesse mcren
do, a profissão de professor seeund:.irio perdeu progressivamente seu prestí
gio. entre outras ra7.6es pela própria expansiio das uni vCl'sidndcs. Com H mas
sificação úO ensino superior, ocorrid:l, sohretudo. na déclld~l de 1970. ,lumcn
tau muito () nLÍl11cro de alunos dos cursos de cil!.ncias soci ais e dns humanida
des, recrutndOs cm grande p;111C entre os que niio conseguialll ingressar cm 
carreil"j$ de maior prcstígio, buscando umn profissionulizução pouco definida 
que a f,l(:uldnde nunt:t souhe cstrtltur:!r c rcquerendo UI11 atcndimell!o muito 
lllnis estruturado pedngogiclllllenle do que a universidade estava preparada 
para d"r, 

O muis 'importante - e o mai s complie;ldo - talvez lenlw sido a 
idéia de quc todas essas funções pudcsscm ser atendidas. lIO mesmo tcmpo, 
peJas mcsmas pcs~oas . sem um:! divistio m~lis explíciw de runções - e ~Clll. 
princip"lmentc, que a maioria dos pessoas se dcssc contu dcssl's diferClIlcs 
papéis e das tensõcs c contradições que pOderiam exislir e ntre eJc~. A unifi 
cação das ciências é um hclo ide,,) do passa<lo, tnnlo (IWlnIO o hOl11em uni
versal do Rcnllsc imcnto. A forl1l:1çiiO hUllH11listica e de ciênc ias !;oGÍ;lis de 
0110 nível 6 ainda um objetivo llcadêmico v!í.lido C importante, I11"S claramen
te incompatível com o en sino mass ili~ado. A forma~'iiO de professo rcs de 
níve l médio eSllí cada vez mais distante da formaçiio do pesquisador, do 
cienlista e 1..10 crudilO, pelo recrut:1menln social distinto {los que .'.e dedicam <I 

essas utividadcs e pelo tipo de fOl'lnação quc o professor de níve l médio 
requer. muito mais vol tuda por:! o eonhcC".imenlo ger:ll e ~1 pedagogia do que 
para o conhecimento especializado e a peSquiSil. A fOl"lnaçtio profissionnl nas 
ciências SOCi~lis eOnlinua sendo um(l qucstiio dil"íeil c polémica. com algumas 
tentativas hcm-sucedidas cm alguns países. nu úrcn dn~ polftiClIs puhlie:ls, 
por exemplo. Mas . de maneira geral, o campo dllS profis!;ões sociai's vem 
sendo tomndo pelo odministraçilo, pela economiu e pelo pr6prio direito, 
OSSi111 como por nlg.unws carreiras administrnti vns oriundos do setor técnico, 
eQmo ã engcnl1<lrill de p10duçiio, sobrando pOuco pani :IS f;\l:uldadcs de lilo
so ri3, Finnlmentl!, se a universidade ainda retém uma presença in!c lectll:tl e 
um papel de centro de rcllextio crítica sobre a soc iedade como um todo, ;"so 
ntio é, de nenhuma maneira, um papel cxclusi vo, o u lIle511 10 privilegiado. das 
antigas foculdodes de 1iloso!i:l. n~l USP ou fOrn dei::!. 

JII 

É nesse contCJdO que surge a questiio da inlcrdisl'Íplinaridade , sobre a 
qu,,] algo já foi dilO, indirClamCl1le, mais acimo. É baslal\le óbvio que li divj· 
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siio do conhecimento entre disciplinas dentílicas e académicas. ou entre for
mativas e aplicadas, não se deve a uma di\' isilo "mllural" elos objelos na 
l1atureza. mas a diferentes tradições de trabalho, estabelecidas ror razões 
hislór"icas c inslitucionais . Elfts não consistem, simplesmerlle, em corpos de 
idéias e conceitos diferenciados, mas lumbém em gruros sociais concretos, 
c<ld<l qual com hi slóri,rs, valores, normas e hábilos de Irabalho rróprios. 
Existirão sempre as di spulas de fronteiras , que jamais serão resolvidu.~, e o 
desenvolvimcnto de disciplinas imerstici:lis. que cvenlutllmerlle se transl"or-
111:.11'50 em novas di sciplinas. 

A nature7;\ contingente c hist6riea das disciplinas c das profissões miQ 
significa que elas sejam intercambiáveis ou que as divisões e diferenças 
sejam irrelev<lntes. É no in/crior das disciplinns e dns proli ssões que !<.e eS/i1-
helccem <IS tradições de pesquisa c de trabalho, e é ror mdo delas que se dâ 
a SOCi.llizaÇão das jovens ger'lçõCs nos modos de pensar e proceder que são a 
base sobre .1 quul o trabalhu científko, cultu rul e técllico·prufi ss i01W! se 
desenvolve. O Irnba!ho interdisciplinar é, por definição, cfêlllCl"ú c depende 
da existência prévia de j)Csso<ls fonnad<ls cm disciplinas bem-delioidi1s, que 
em detcrminados momemos buscam conhecimentos c cstabelecem formas de 
coopemção com pessoas- de oUlras arcas. Se as ··interdiseiplinas" se desen
volvem e se consolidam , elas se Iransformum cm llovns disci plinas ou suh
disciplinas ~ como é O coso, Jlor exemplo, da biologi<l molecul"r, d<l hi stóri<l 
eeonômic<l ou da físico-química. As temali vas de constituir C<l tllpos de Irab,l
lho <I pat1ir de temas, objelOs Oll problemas específicos, como ri. educação, o 
uI"lKlniSLllO, ti ndminislnlçilo e os problemas sociuis, apresenlam mais fractls
sos do que sucessos, e os sucessos que surgem dependem sempre d<l forte 
presença de j1CSSO<lS com formução disciplinar bcm-deli nid 'l. cm psicol ogia, 
economia. sociologia, ciênci a polfLiea ou pedagogin. 

As disciplinas se transformam IClllulllt'lltc porquc raz.cm parte dc ins
tituiçõcs muitas vezes pesadas. e o dinami~IlIO de um i1ll1bientc cienlíril:O e 
cultuml pode ser medido, cm pnrte. por sua capacidade de ahrir e~pnç() para a 
modernização de ant igas disciplinas ou P:In) o desenvolvimento de nOvas. 
Seria um equívoco. no etHanlO, supor que a "interdisciplinaridade" tenh<l um 
conteúdo bcm-delinidc) que perrnitu que el:l possa. ela mesma, ser institucio
nalizada ou que termine por flbolir as diferençaS c nté mesmo os :thislllOS de 
comunicação que existem entre as divcrsm; tradições de trab<llho. 

Clifford Gcenz, que se tem dedicCldo corno poucos aos problemas d<l 
diversidade e das possibilid<ldes de inlegração entre eultur:JS, I<lnto em soc ie· 
d<ldcs tradicionais quanto modernllS. diz: 

A espcr.lnça. tão dificil de morrer. de qlle po~sn ~llrgif Ilov~m~nle (~1I1101Ido qu~ ti\'c~~ 

e:>..;stido um din) uma :"th~ cu 1rul';\ imegmd:l. nncomdn nn.~ cl:l~~es ~dllcadns c dclinindu O~ l1ur· 
lUas IIl\eleclllni~ p:lI"n O .~(K'ied~de C0ll10 um lodo. d~~e ser abnndon~da elll favor de IIUla :lInbi· 

ç;io muiru illais 1Il0(h.'S1~. ~ de que intelectuais. ani~l~.'i. dcnlist'IS. PfQfissiQn:li~ c (podemO!' ler 
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t:.<[lCI1IIIÇl\<'?} a(hnini~Ir;I()ort$ que ~;10 1;'10 ()ifere"te~, nn(l .~OIllC"IC cln ~lIn, opiniõ<:s, \1\1 11l1!,~lno 

cm ~UIL~ p~ixil<!S, 01l\S no próprio fundnlntnlo de slla~ expcricnci:t<, PIl,~am comepr ~ encontr:ll' 

nlgo circllI1S1~nci~1 p:lra diz.,r·sc UII.~ tlo"oulro.,1 

E mais :1diantc: 

o que IImrca a oollsciênciJ 1nodcrn~, como lenhO dito me: n CX3l1stno. /! sua enol'lne 

lIIultiplicidade, i\ im~gcm de UlIlll ol'iclltnç:'iO, [lCP.'flCctiva ou \Vdl<lIm:/wlIllPI): gCf~1. dcrivada 

do~ t:.<ludos hum'\llí~llcO!: (ou cicnlrficos) e dando forma;'l cultum, ~ 111M qUillIC1'3, i\ ba.~e de 

cl:l~sc IH,m c~se "hIlIl1Uni.IIllO" UJlitál;o nno ex.iste IIInis, tendo ()csaparcl'ido junto l'OIl' outra,< 

cois.'L< COlHO bllnhciro~ lldeqll;tdo.~ ou t:txis confon~veis;: mm;, nlni.1 iT11ponJ\He do que i~so, d~,a 

pal~l'eu (> acordo qUIl ante" cxisli~ sobre 0.< ti'ildmm."lltO~ d~ UlllOridnde in1clcclual. a rc~pcilo de 

Ilvro~ anligo~ c (Ie m~ndlU.ç lIi,1(I:I l1I~i~ antigas. 

A "cu ltura gemi", diria Gecn7. cm uma lingu:l§!em que não é. <1 sua, 
:ll1tes de seJ' Ulll:l rC'-llidadc i nle1ccl unl C conCci lu:\l, é um fenômeno de classe, 
associado n eliles homogéncas e h~gcl1lônica!>. Em suas próprias palavras, as 
difercnças enlrc as disciplinas não s~u apenas de obj clo, mélodo, técnica, tra
dições inlelecluais e coisas do eSli lo, mas ntillgem o pr6prio marco de nOS~<1 

cxistência mora!. Ê por isso que íl conccpç~o de um " novo humanismo"', :l 
tenlativa de forjar umn ideologia geral "do melhor que IC111 sido pellsnclo e 
dila" c de colocar ludo isso em um currículo, é nao só implausívcl ma!> tOlal
mente UI6pic:l. E também, possivelmel1le, UIll pouco preocupantc. 

Se j:í n:io é possível lima "culture générnle de I'espri!" (que Geertz, 
muito apropriadnmenre, 11lCnCIOnn em francês), sení que estaríamos condena
dos à almrquia, ii dispula sem princípios por financiamenlo!> e às fonn<ls l1l<lis 
acabadas de solipsismo? Tnlvc7, scj>1 possível enconlrar um CSp:lÇO interme
d i~rio entre esse.~ exlremos: 

o probkmu dJ imeg,''lI\,;lo dJ vida cultural é hoje li de tom~r po,s{\'cI que pOti;~oa, qli~ 

vil-em em mundo.~ tllr~I'C11le.~ tenham um imp:lclo genuino e recfproco Ullln.~ sobre 1l1.OUIl-:lS. s~ é 

vcrc\(,do que exi ... tc algum tipo de consciênl'Í;, gc,~d. ele CQiI~istc na iIllCl-:lÇ~O enlre Uilla 111lliti()~0 

de visõc~ não complelamente conlt:ilsur;iI·l:i~. e !l vit!1\itlade d,:ssa con~cit'ncia d~pc,1de dn cria

ç~o dJS coudiçocs ~ob ;~, q Ulli~ cs,a internç~o i.':Í o<,on'Cf, E 1l"11I isto o primeiro P;IS~O consiste.. 

cert:;",~ntc, e U1 accilar ef;s,,'L< diferel\çrtS; o SCglllldo em emender cm que eSS:lS dlfcrcnçll;; eonsi,-

1~1l1: t o lercciro em constrtlir UIl1 tipo dI; vocnbu lário atr;IW:, tio qual cs.<a.~ ()ifcrença.~ Ilos.<~m 

. ....,r fOi'lnuladn., publicamente _ um \-oc~bul~rill no qual CCOnOIllClrtst:tS, cpigmfos, citoquimicos 

c iconúlogos IlOSS~' 1l dnl'-,;e COllt n d~ s; ",esll1o~ UIIS nos OUITOS COIIl cn:dibilidad~, 

I . A~ rcfcrôlcül.!< al>'1i~o s50 tmduzida, com ccn~ libcrdnde d~ Clifford Geellz, ''The W:1J We 
Th;llk Now: lhe Ethnography of Modem Thoughl". cm {pC/l1 KII"lI'ledKc. Ba~ic Booh. 
1983, pp. 160-161 
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A tarefa que espera a Faculdade de Filosolla da USP IlÚO é muito dis
tilHa dá pl'opOSla por Clifford Geerlz. a de reconhecer ~UflS próprias diferen
ÇflS c contradições. ler suliciente humildade p:lt"a não impor uma visiio única. 
ou mnjori tríri:l. sobre os dClllllis - nem mesmo a da irHerdisci]llin~'rit.ladc! -
e ir Irllbnlh::mdo aoS poucos 1H1!; posSibilidades do di51ogo e da ti"aduçiiO (!ntfc 
línguas, culturas c tr~diçõc>;. 

Talvez seja necessrírio, para aceitar melhor as difcrenças, entender 
primeiro suas origens, assim como as origens do projeto de LImu uni versid;l
de hierárquka e unilknda. cujas coneepçõcs se perdem nas hrumas de Ullla 
henl11çfl que nu~ chegou da lliílifl pc!ns nUlOS de unw legislaçiio corporativista 
e. que ]l:lSSOU por t:lnlaS reinterpretações e retr:.nluçôes nestes últimos ~essen ta 

anos. O que camcterizu a~ universidades modernas n50 é a concepçãQ medie
vnl de um conhecimento universal e inlegrndo. mns a mulliplicidade., a di\'er
sidade e o respeilo mútuO entre pessoas, grupos, tradiçõcs de trabalho e inte
resses profissionais distintos. Scrá necessário cnlender melhor o que ocorre 
hoje eom as d iversas runções que se cspem das universidades de massa - li 

formação profissional, n educação geral. a preparação de professores, a pes
quisa Dcadémica. o trnbnlho intelcctunl - c avali:]r com realismo o que pode 
ser feito junto c o que deve ser tratudo de. forma scpar:lda, dentro do aLuai 
formato institucional ou de out ro que venha a ser dcsel1\'olvido. 

Umil vez entendidas as direrençns, scri"i neceSS/Íri() penl1itir que ..:Ias 
floresçam e se desenvolvam e ir e.liplOn1ndo rIOs poucos. de forma ten1:ltiva c 
humilde, as possibi lidades de. di:ílogo, traduçflO rcc])1J"oca c desenvolvimento 
de linguagens de eornunicaçflo. A humildade conSiste em 1cv;rr a sério o que 
aprendemos no primeiro ano dos cursos de ciências sociais, sohre:\ relativi
dade de nossos valores e de nossa eu1tur~. Não hií nada quc indiquc que o 
sociólogo, histOr;~ldor, lilósofo ou homem ou mulher de letras scju intelec
tualmente superior, tenh:\ urna visão mais profunda das coisas, um pensa
mento mais crítico uu uma cnpacidadc interprctat 'lva superiOr" i\ do físico, do 
engenheiro. do médico, do economista ou do administrador de empresa~. 

Não existem disci pl inns que sejnm pOr naturew mais "formativas", "críti_ 
cas", '·fundacio lwis·'. "re!lexivrlS" ou "abrnngcl1Ies" do que outras; c~ses mri
bUlos . seja () que for que signifiquem. vêm com as pessoas, ou grupos, c n:1o 
com lircas dc conhecimento ou atividadc prons~ionH I. A humildnde requer 
tumbéll1 nbandonar a noção de que a universidade. é uma in~tiluição cxcep
cionnl e privilegiada. que deve resistir :10 "rcslú" d;, sociedadc c di!.cr a ela O 
que deve e mio deve ser feito. As universidades vêm perdendo mpidall1enlc 
sua condiç50 de monopólio do ensino. da pesquisn c da dirus:1o di.) eonhcó
mento. se é que um db O tivern1ll, e têm de se prep:lr:lr pUni provar i\ sociedn
de panl que servem e o que fazcm com o dinheiro público a que têm nces~o. 
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Para que essa ll1itude e esse entendi mento se transformem em realidll

de, eles devcll1 se 1Ilaterializar cm açõcs c comportil1llentos práticos. A ver
dadeira intcrdisciplinnridadc é incomp<llh'el com processos p1cbiscitl~rios de 
d..:eisfio l1lujorit;iri>l, ljue deix.llm pouco espaço pura [1 diferença e o plllralis
mo de idéias. estilos e valores. 

Tn[vcz n:io faça sentido falar de um "projeto acadêmico" pam a 
FatuIdade di! Filosofia como um todo. e sim de projetos distintos [1:1r3 os 
diferentes SClOrcs que.. por :Ifinidades TC:lis e efetivllS, em:ontrelll terrenos 
comuns de ati vidade. É absurdo ;lcrcditnr que projetns definidos poJitie;llllen
te, seja em votaçõcs, sej<l cm assemblClas, sej<l cm reuniõcs de eongregações 
c coh!giados. tenham cond ições de instituir n intcrdisciplinaridndc onde clrt 
não roi construída de. baixo para cima. 

No seu gigantismo. na burocrati'l,açiio de sua vida cotidianll, na pouca 
autonomia acndêmica c adminiSlruliva de suas unidJdcs ucadêmic<lS e peda
gógicas, n:lS tentativas de cstnbc!ccimCllto de hegcmonins de orienwçlío ou 
de grupos, lt Fnculdndc de Filosofia da USP wll'cz seja o último Jos di1105· 
suuros de uma époc<ljrt extinta que ainda resiste a d:lr lugtlr 5s nOV<lS espécies 
quc busc<lm sell ()xi~ênio c seu lugar !ln snl. M:ls talvez j5 esteja soando a 
hora e a vez: ue sua perestroikCl. 



6 

OS DINOSSAUROS DE RORAIMA 
(OU A SOCIOLOGIA DA CIÊNCIA E DA TÉCNICA DE BRUNO LATOUR)' 

o que fazia Bruno Lalour, sociólogo dn ciência c da lécnka, passando 
pelo Rio de Jill1elro cm 1991 a caminho de Boa ViSl:l, Ror'lima? A resposta 
surge agora cm um volume forlll,1do por vários ensaio;, sobre. entre outras 
coisas, cintos de seguranç~l, histórias cm quadrinlllls. 1n(llas de porta, chavei
ros, dinossauros, anjqs, pin1urns mcdicv:.lÍs, capitalismo ;,clvugcm (! , como 
pAra solucionar O enigmu, uma cur iosíssima chuvc encontrada cm um subur
bio antigo de Berlim. que dá nome ao livro l. EScrito cm estilo leve. cheio de 
fOlogr:trias e desenhos. a colcção de textos reunidu nesse livro conlirma o 
lugar de Lutour como um dos autores mais originais c criativos da fl ovn 
sociologia dn ciência, que vcm pl"Ocur:lI1do supcr:!r, u mcu vcr com grande 
sucesso. os :ln!igos dilemas que opunham O mundo social ao I1HIIl(lo d'l lécni· 
ca c da ciência. assim como :1 razão cientírica :1 r.wl0 prátic;1. Ao linnl. 110 
quc lalvc~. seja H sun contrihuiçiio mais inovadom. embora incipiente, Latour 
cnrrellta o unQ dilema de importilncia central, o que opõe. e muitas vezes 
confunde, o pensamento religioso e O pensnmento mcional c cientifico. 

Em Roraima. Lnwur participa de um trnb:llho de botilnicos. pcd61ogos 
e gcõgmfos fr:111ceses e brasileiros que tratam de entender como se dá a illlem· 
çãO entre a S<lvan:l e :l floresta em uma região Clll que os dilis ambientes se 

~ Pubtic3(\o iniciutmenlc em NIII'/}.t [Slm"'-, C.f!brup, 39: 172· J 79. jul. t99J. 
I . Bruno Lutour. UI e lef de BerU' , .., tltIl,-I'.' I~f'''''< Ifl'" lww,/lIr ,I .. . td~!I (·e.t. Pnris, Ln 

Oéc()uvcnc. 1993. 
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cncontr:un. É fi savana que avança sobre II flores ta ou, :.lO contnírio. é fi !lores!;, 
que ~\vançn sonrc fi savana '! ú isso que inll:rcssrwa <lOS pesqui sadores. mas mlü 
no soció logo, que, anos ,mies, havia inaugurado a tradiçfio, liln!:I !> vezes repeli
da depois, de acompanhar o trnb:lIho dos cienti stas com os mcsmos olhos '1l1C 

os antrOpQlogos acompanhavam a vida dos indígenas, cm um esforço de cons
truir uma inlcrprctaçiio du rcalidndc que pudesse ir além dos milos e represen

tações corrcnIC~, seja dos pesquisadores. seja dos pcsquisados2. A "antl"íl[Jolo
gia da ciência" nj udou :l romper !IS barreirns que tanlO :\ ep istemolog ia quanto 

a soc iologia tr:ld icionais havhml erigido entfC o mundo SOL'ial , carregado dI,,'.. 
valores, connitos, ideologias, mitos e imprecisões, c o mundo da ciência, idcn
lizado como O rcino d:l lógic3, da razão, da técnica c d:l diciênc ia). Vis ta nos 
seus qucfazeres cotidianos. a pesquisa cicntí1ica nã() seria mui s nem menos 
·' racionar ' do que qU:llqucr OUlra mi vidade humana. Os conhec imenlOS Obliuos 
mio derivam de uma lógica Oll razão atemporais. nem de generali zn~~õcs c :lbs
lrnçõcs obtidas direlmncnte da ohservaçiío sislcm!Ílica do.~ fatOS, Eles surgem 
corno construções provisórias e tentativas, desenvolvidu$ em um processo gnl
clu:tl de decisões oportuni stas, negociações c, em mui\(),~ casos, a imposiçãO 
dos po ntos de viSIt! de uns sobre os dcm:iis. LatQur, no entanto, não ucom[ln
nlm atê o ti nal CSS;l desconstruçflo da ciência c dn tecnolog ia. utilizada 111uil flS 
vczcs como munição no surosto cOnllitO cnlrc o humanismo c a 1écnica e que 
COtTe o fi sco de desembocaI" em um niilismo c um relativismo ge ncral izados. 
O eonbcci mento científico e ii técni ca não são nem produtos uni ve rs:l is da 
razão e da lóg.ica, como querem os epistemólogos e como suStentHIl1 ll1ui tos 
cicntistas, ncm o s imples muscaramcnto de convicções irrel11edi!lvcl mcnlc 
loc::lis , conlingentc.'; e cfêmcrns. O elTO COmum a essas duas concepções seria 
seu tlbsolutismo. Existe m di ferenças entre essas duas forl1l;.lS" de conhecilllcnlo, 
máS slio diferen ças relativas . O enCo ntro da S:lytlna com a floresta em 
Roraima, docufllent!ldo peln "montagem rOlofilos6fien" que Lutour nos :1pro
senta. t tll1nbém uma oportunidnde para descrever, e lr:H<1r uC CnlcrllJer mclhw'. 
o encontrO do conhcci lllento de se ntido comum , cotid iano, in'crnediavdl11cnle 
localizado c qualitativo, com o conhec imento ctemrtico c técnico, 

A prime ira fotogra fia dessc e nsaio~ é de um pontO dc encont ro ela 
sav ana com a floresta - s ituação úni ca, pcrdida 11:tS profundezas de 
ROráim:\, longc dos homens e da civ ilização. A úhim:l fOlogrn fitl é do pes
quis:ldor em seu escl"itório cstrevcndo cm seu IIO/euook um artigo sobn: os 
resultados da pesquisll. baseado cm um grálicQ que resume, em uma p:ígi n:1, 

2. Brtll\o Latour c Stcvc Woolg:lr, l~1 Vit de !a!H/lw",·rc. Paris, Lu ~Ç0UVCllC. 1988. 
3 "Anrropologi:l" ou "sociologia" ? Lmollr 1l ~1l 0;<; d0i~ ter"lO~ ind ife rentelnente . ~ pl'O v6vt l 

que o rermo "ol\rropo!oglg" se refim 30 "tCIOOO do ob~erv uç1io p~I1kip3nre de pt.'\!UellQ!. .j!'". 
II')' e ~Ol'ie(bdes, t:llqumlto ·',ocioto~;a" .'iI: rcrel'\' prindllnlmcllle :w li po de ;lIt .. rprct~~~,o 

que éofc,'ccídn p!lm 0' proce.<ms c,wdUttos . 
.:; ·'Lc. ' I'MOfíl' de [Jon Visl~ : MMt.q;.<.' pl\()to·philosophlque", pp. 1 7 1·11~ . 
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toda a riqueza c variednde da bot;inicil e do solo da região [JCsquisadu, cm 
termos que pOSS:l1ll ser entendidos universalmente pelos interessados nos 
problemas de transição c transform:lçiio ambicntnis5. Entre os dois ex tremos, 
uma forogrnfia crucial, a do pesqu isador que pega um pedaço de terra com 
umA müo c com :J outro o coloca em uma caixa quadriculuda que t lnssi !"ica as 
<llI1oslr:1s do solo por sun pos i"üo e pro fundidade. É isso, di .... L:llour, o que 
significa abstrair: trans formar um objcto concreto, linico, IClCal e insuhstituí
vel em UIll elemento de um conjunto maior. dentro dc uma c!assific<lção por 
corei; c posições. Em filosofia da ciéllcia. observa ele, a mão direita ignora o 
que raz ;t mão e.squerda. mas ;) obsc rvaçno antropuI6gic.\ uesfn essc miSlé
rio: o pesquisador não vtli de UI11 solo particular a Ul1Hl Idéia ou conceito tlhs
Ir:lIO de solo, lIlas de UlH pcdalj'o de terra conl ínuo e 11l11ltiplit:e a uma cor dis
creta cm um conjunto geométrico codificado por uma ahscissa c uma ordena
da. É por sucessivas lr:msformuçõc.s como essns que o conhecime nto cient ifi
co avança. O que é local , particular, material, múl tip lo e CQntílluo vai per
delldo especificidade <10 ser comjltlrado, estandardi7.<Ido, calculado, transfor
Ill<lllo cm texlO, comunicad~), un ivcrsalizndo. É um processo duplo de redu
ção. n florest:\ e ti sovnntl que agora cllhem em um artigo cient íi"tco, e de 
ampliaçüo, uma re:\lid<lde local e irrepetível que agora fnz parte de um uni 
verso ampln de eon hc"imenlos e relaçôes. 

Qual é o propôsito desse tipo de atividadc? Por que algumas socieda
des, grupos e pcSSOilS se dedicam de fonna intensa <10 desenvolvimento dns 
ciênc ias c das técnicas, enquanLQ oulras não ° fazem'! E cm que t:ol1siSle, afi
naL sua difcrenç<l em relação a ou tras formos deeonhecimcnlo? 

Aqui Latour deix a panl trás O terreno j:í percorrido do sociologia da 
ciência e pane pnm formulaçõcs mais origintlis e próprias c t<lmbéll1 ll1tli s 
tateantes. A tr;\nSiç50 entrc a pintura medicval, repfesenltll1do o sagrado. e 
um novo tipo de pintura realis!u que surge com o Re nasc imento. reprCSent:111 -
do homens de c iência. comerc iantes c polit icos (o ponto de partida é o qua
dro "Os Embnixndorcs", de Holbcin, do acervo da Nntionul Gallery. d,lIndo 
de. \533). permite explorar essas diferenças05 . A pi11lur:l sDgrnJa. religiosa. é 
uma uas t:mtas formas de levar fis pessoas um conhecimento espccítico de 
algo que cst:í d ist:lntc, ou seja, a yerd:1de religi osa e divina. Os emhaixado
res, pintados com seus instrumentos de viagem e conhccimento do espaço 
físico (instrumentos de eílrlogral"i a. cosl11ogrtlfia, topogra !"ill). apOnt.lm ));\r:1 
uma outm forma de trtlzcr conhecimentoS longinquos sobre lerr:'!s c mundos 
dislIlnlcS pllrrt o nqui c ugorn. Aqui cessa, no entanto. n semelhança. Porque a 
mcnS:lgcm religiosa não busca transmitir um conhec imento cspecílico, fac-

:'í. A ç()nclll~iio !ln pc.,qui.~~. p.1m ()~ ln!ere~~do~. f que é a Ilore~t~ que ;lV~IIÇJ, g)":I~n~ IIs 
nI;nh()(.'ns que v"Q II1IflSrQrnmntlo Q solo arenoso d~ suV:lnu eHl um solo urllilo,o-arc"OloQ, 
m;)i~ propkiu II 'c!;elaçJo den';;l. 

6 ··l.c.~ Aoges ne falll (lns de boll.~ il\~lrllnlCnl ~ sdcnt ifiq'lc.'··. pp. 226·251. 
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lual. e sim c~limlll:!r, cm cada pessoa, um contata pessoal e íntimo com uma 
experiência pr6pria e irredutíveL A pintura religiosll, as igrejns, 3S prods
sões, os rituais, os lugares sagrados, as apnriçõc.s dQS santoS c dos anjos, 
loclns essas manifestações $,io "renprcsclllnções" de experiências que se mul 
tiplicam e se reproduzem intinitamente. cada VC7. de ll1lHI outra forma. cada 
qual com seu próprio conteúdo. É () mCllsClgciro, mais do que !l Il1cnsngcll1. 
que importa; os lll~OS c profetas valc:!lI pelo que são, muito mais do qm; pelo 
que dizem, c se expressmn em tlrll:l linguagem cifrada que cabe a cUlb um 
entender c interprClnr e que mio corresponde a nenhuma realidndc concrCln 
que se pretenda comunicar. 

a modo de conhecimenlO técnico e científico é. diferente. Aqui. o 
que importa to n transmi ssíio de conhecimentos cspecit1cos e locais por meio 
dc uma gnlndc rede de medi3çõcs, de tal maneir:l que sej;\ possfvel repre
senlnr. de rorma fidedigna. uma re:llidade longínqua ou ulIla experiéncia 
inusitada: prever um eclipse, registrar em um mapa um roteiro de. virlge1\1, 
produzir artefalOS de forma cOnsistente c cst<ÍveL A pcsson do comunicndor 
não Tem maior imp0r1;Íncirl. Em vez de um" lógica da procissíio, um;! lógic:I 
ue rede. Os lllesmos conteúdos são tran smitidos por sucessivas transforma
ções, os conheci menlos se acumullllll c se concell[ram em "ccnlros de c5lcu 
lo" que os organizam. compatibilizam c cOlldieionnm :1 bu sea dc nuvas 
inforll1:lções. A conSlruçi'io dessas grandes redes dc conhecimcnto e inlor
mações depende da construç:ío de "objctos" técnicos c "ienlí11"os que COn
so lidam informações. procedimentos e e;.;pcriêlll.:ins cm conCeitos, equip~\
mentos, instrumentos e teorias que, UJlla \'C7. eSlabiliwdos, pass.ull a funcio
nar como "caixas-prctas", unidades aparentcmente si mples c independelltes 
que se incorporam .\ processos de generalização. e.1lculo c_ int eg ração de 
in fo rmações aindn maiorc.s, 

Lnlour nos uiz algo sobre as razões pelas quais essas grandes rl!(lcs de 
conhecimento se desenvolvem_ Em um de seus primeims trab"lhos, sohre 
Loui s Pasteur e o movimcnto higienistll, ele Ul:.lca a Iloção usua l de ullla 
seqUência que vai de lima teOfifl abstroltfl, sobre a nfllurcZtl das inrccçõe.~, a 
uma rcalidnuc. complexa c ampla que foi o movimcnto higieni sta7. Na di~pu
tu pela consolid,lç:lO do movimento pasteuriano, o mov imento higienista roi 
reduúdo aos seguidores de Pastcur, estes ii pCSSoa do cienti stn e t.laí, limll
me1lle. aos "fundamentos teóricos" de suas idéias, Esse pro!!css{) culmina 
com a frase, encontrada nos livros escolares e em t<lntas outnls partes. sobre 
a " revolução introduzida na medici na, biologia e higiene pelos trabalhos de 
Loui~ Pnstcur·'. É o mes.mo eITO. diz l mou!". que cxpli~':Lr as guerras napoleó
nicas pelo gênio miEmr de N<1poIc50. Oll sua derrota pelas estratégias (k 
Ku[usov, e;.;pliençõcs que Tolst6i tratou de dcsmontnr em Guerra e Pa ::;. Não 
se trata de negar ii importfine ia de Pasleur, Nnpoleiio 00 KuluSOY , !Ilns de 

7. 1.t'J Mh:robl's: GUI'/"I-' 1'1 f'lIi.r .. ,·"h ·i de IrrédUCI""' .•• I'<!ris. A. M. M~laiti~. t9H4. 
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1l10~trnr (:01110 SUll$ atividnues fnzinlTl parle de um conjunto de relnção de for
çns e innuência$ muito mais ~llnplo c. complexo. cuja compreensão é esscn
cilll para que o trahalho dessas personalidades IfI.mbêm r~lça sen tido, além 
(los mitos e simplifieaçõe.5 construídos pela histÔria. 

Em um livro posteriol-8, Latour ral<l da tcndênci<l:1o cstahc1eeimcnto de 
grandes redes de controlc da inrormaçiío e do poder on "tccnociéncia" moder
nn. que tcria:1s lllCSIl1:\S mízcs que o eapilali~rno e a rncionalil:'tçiio do mundo. 
É um,! explicaçiio de forte cunteúdo wchcriano, tI qU<"l1 sc acrcscenta um!l 
vi~iio autoritáriu c hicdrquicti das sociedades !1l()demas. A "tccnociêncill" 
ordeml aS pessoas, os animais, os ohjetos, os artcrátos e os conceitos cm redes 

c:\dll vez mais abrnngel1lcs e ce11lralizaoas, que permitem que seja possível, a 
quem estlí no centro, ir c voltar com grande eficiênc ia e velocidade à periferin, 
llIas eondc.n:-t quem esl5 na periferia a se acomodar a padrões d~ compol"lll
mento e.t:onhccimento cadn vez mnis complexos, distantes e in~,eessívC:is. 

"Retrato de um Biólogo como Capilaltsln Selv<lgem"'I, um dos capítu· 
los do livm atual. eonlimHI esse puno dc fundo webcriano. qunse mar.~iSl,1. O 
CX<lmc. detalhado da estratégia profissional de um hiólogo de renome, obtido 
por meio de cntrevi .~ tns. IlIOSlrn que Ioda a sun at uaçiio. l1a cscolhü oe tCI\\<lS 
de pcsquisa. nas mudanças de locai~ de trabalho, n;t relação com superiores e 
suoordin:ldos. obedece a uJIla lógica dominadn niio l)ela busc:I dn verdade, 
mas pela eOlllpetiçiio, m:1ximiza\:[io de oportul1idnues, aculllulaç1io de credi
bilidade cielltífica, obtençfio de fundos, redução de ri scos. cxploraçilo do tra
halho de assistentes e colaboradores. Nas vésperas oe um congresso científi
co, o pesquis<ldor pensa cm sua cstrnt~gi;\ para venccr os concorrcnlcs, niio 
ahri r tlancos ao llt:lqUC e llrmar sua posiçiio tO. Tal como o ,'upit[llistl purita
no de Weher. que nilo se iuteress;tv<l pelo uso dos frutos da riqueZ:l e sim 
pela SU<l maximização, (l cientista dc Latour tampouco se interessa pc.lo con
tClÍdo do que faz, mudflndo de tema c de objelo sempre que Outros investi· 
mentOs intelectuais c pro lissiolllli s pnreçmn milis rellt:lvcis. A lICUTllu!uçiio de 
conhecimentos que rcsu!t" do trabalho do cientista não é muis do que um 
subproduto de algo mais fundamental, a acullHt1ação de instrumentos scm 
valor de uso, que servem pnra aumentar cada vcz mais o poder d() investidor. 
Nlío é que o capital cientílico, n<"l forma dc ])rcstígio c credibilidndc. se páre
Çl.1 ao capital mOnetário ou que ú "cspírito do C:1pi l,IIi&mu" inlluellcie o "espí
rito científico". Nilo. dilo L:ltour, lrlll[l-se exutam~'nte do mesl110 fenômeno. ° 
mesmo cnpitalismo, frulO da meSma revoluçiio. 

Nfio h,í como deixar de ler essa análise do eientistn c d() papel da 
ciência c dn tecnologia modernas como uma crítica. A esscs elementos 

8. Sdtmer 11/ AuiuJI : f(lIlI 'o FllfI,'", SciI'IIIIH.I IIIII! E,,/:il/ru.t ,Irr<)u/lh SorJa/)', Hu,'v;,,'!l 
Univerl'il)' Pres~. 1987. 

9. "I>I'/rm/ I,'/l1I {n"llI/li.lle 1'11 ("<I!llmli.I·/1' XIIII\·II;:~. pp. 100-1 ~9. 
10. "L' Ang.o,(,uo!lu COl1fén:nclcr. te ~Qi,', J~l\.' .~O,I hOld", pp. 79·82. 
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Lntour acresccnta um ou tro, li mistiricaçi10 que o cientista c o tecnólogo 
I"U7.C\11 na naturcza de seu trabalho. OS" cie nti stas e tccnólogos escondem os 
rastros de seu trabalho, as tentativ<Js c. erros. os caminhos pcrcorridos e aban
donados, <JS disputas pcln hegc1110niu nn consagraçi1o de determinadas inter
pretações c Jlterllmivas sobre as demais, enfim, a natureza cssellciullllcntc 
soc ial de seu trabalho, e. nprcscntam seus produtos :tcah:ldos como necess<Í
rios e definitivos. Para ilustrar esse ponlo, Lalour conla ri f.íhula de um soció
logo da ciência que sonhou que tinha como projcto descobrir quem n:Isceu 
primeiro, o rea lsauro, o cieutossauro ou o popsnuro ll . O s paleontólogos 
dizifUl1 que a questao cra absurda, que o 11Iais ontigo cm ohviolllente o rClll
snuro. que tin!!:) milhõc~ de anos. enquanto o Cie.llIOSS:lurfl ~6 h~lviii começa
do a se desenvoll'er nos últimos cen tIl e ci nqüenlll llnos. NilO ad iant lwíI o 
soc i61ogo 1Il0stmr que. cada vel que o cicntossauro se tr:lllSrUrmavil, to m 
novos dndos e teorins. o realsauro la1llhém mudava, Ileando 6Lwi:"l a preec
d611cia do prillie iro sobre o segundo. Ao fina l, l"nlstmuo e desmorali zildo 
pelos paleontólogos. o sociólogo resolve. estudar o pOpsauro, 1<\1 como apilre
ei;) no cinema, nas histórias cm <]u:ldrillhM c nos programos de. lelevisiío. e 
conclui que, cm grande parle, cr<l o pops:\uro que delcrrninllVl1 as caractcrt'sli
cas do realsauro. Antes de escrever seu trrtbalho. que signi1it:<lria, sem dlívi
da. O fim de sua rcputaçüo científiCil. o soci610go ilCOn.lou. 

Apesar dessns níticns. Bruno Llllour se. define COIllO um "UllHlllIe 
1.1:15 ciênci<l~" (1111 a/Umeilr de sciellces) e não se alinha COIll os irraciOJl<llis
tas c niilistas do dCSCOllSlrutiviSlll O. Ainda que ele não expl ici te, p,lI'cce 
claro quc Sua sDciolog i:1 da ciênei:) c O rel:\livi~mo que. de fcnde. nrlO são um 
alnquc i\ ciência e à tecnologia, mas buscam revelar e recuper:.H n natureza 
l1um,lnn da :l1 ividade eicl1lflka da mesma I1lnneim que sua fascinaçi10 pelos 
objelos tecnol6gic(ls dQ cotidiano mostra um lado Illais dCl11ocnítico da tec
nologitl, que nüo é ncccSSlIrinnlentc privilégio dos gr:\llcles s is tcmas cien tifi 
cos e lecnológicos, ma~ CSI<Í :10 alc:.ln(:e e de frIto impregna o cOtidi:mo de 
cad:\ um de nós, rtjud;H1do ii dar t"orllln c (01"l1;lr menos 6rdu:I nossft vida em 
sociedade. O cin to de segurançn, a mola das (lonas, os chaveiros, todos 
cs~cs ohjctos técnicos da vida cotidinna s50 analisados para mOStrar a natu
reza inlrin~ecfl.mentc !;\)cin l desses instrumenlOS. O í:Xcmp ln Illais ae,lbndo é 
o d<l chave. dc Berlim , .. i métrica. com um ferrolho em cada pOI1 I:1. S6 é j1us
~ivel entender esse estranho objeto, 11l0str~HlOS Lntour,se consegu imos 
entender também a soc iedmle para a qual ele. roi desenhado. Colocado no 
portilo de cntradn de uma vih\, ele fn z COlll quc as pessoas sempre lenham 
que Imnear a porta lju:mdú p:lSS(II11. dun)ntc a noite. Ou tcnh:lm de mantê-In 
dcstranc<lcl:J duntnte o dia, co nformc a pos içi1o de UflHl outril rechndura 
milnej01da pelo porteiro. Ele regllb e comp!\libili7.;\. IIssi1l1. o cCJl1lportamen
to de muitas pessoas que têm de viver em comum , que nilo podem dispor de 

I L "Troi~ pclil~ Ilin()~aurt:~ (lu le túuCh"lll~r (run ~oci()logue", pp. nO·14:! . 
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um guarda permlncnlC nn entrada da vila c uct':lIl c~n os IKihitos de e ircul a
çEo social. Tal como a mola d:! pOrla, que tnmhém substi tui O porteiro, ou a 
nccessidade de lodos se Jcmbrnrcll1 dc fcchnr a pOrla cm tempos de inverno, 
p<lnl reter o cnlor ou para manter O ambiente refrigerado no veriíQ.. __ 

Faltam muitas coisas. no enlanto, Jltlnl que o quadro que LnlOur nos 
of"crece da ciEncia c da tecnologia modernas se comrlcte. N:io h:1 nenhuma 
discussão sobre as ~e J11 e)han~'as, diferenças e relações entre os artcf:uos 
tecnológi cos do cotidi ano, que existem de uma forma ou dc outra cm todas 
as sociedades. c os grnndes sistemas ("ielltífi("o-te(" no lógicos das soc iedades 
modernas, que Latour vinculu , como Weber, ti " raciona lização" tr<lzida 
pelo eapitnJismu. Estaria ele defende ndo, implicitamente, UlTla tecnologia 
'·doce'·, "upropriada", que viesse li substituir os grnndes sistel1llls ciC'ntíl"i · 
cos c tecnológicos? T<"Illlbém mio ex iste nenhuma referência às ciências 
socia is. Esta é, na re~llidade. uma característica geral da nova sociologia da 
ciência, que, ao cOIllr:írio dos positivistas do passado, que queriam quc as 
c iê nc ias sociais fossem tão /wrd quanto as ciências naturais, preferem 
defende r a tese oposta. ou seja. n de que as ciênc ias naturais são 150 SO/I 

quanto as cii!nd as do homem. Os grandes sistemas técnico·t:lenlíl"lcos des
critoS por Latour. no cntanto, se não s50 t:io {U/rd cm sua CStrllturél lógica e 
rac ional quanto nos querem fa"l.er crer os cientistíls e tecnólogos, sào certa
mente duros pela abrangência, consistê ncia c estabi lidrlde das gr;\ndes 
rede~ de conceitos, artcratos e comportamentos que conseguem estabe le
cer, coisa que as ciênc ias sociais niío conseguem razer, a nno ser oca~ional
melllc- c em um sentido completamen te distinto, como ideologin ou visito 
de mundo. 

Se as ciências sociais fossem só isso, 110 entanto, elas nuo seriam 
sc niío um;\ Outr:t forma de ~onhecimento religioso. Ao distinguir o conheci
mento reli gioso, a ·'procissão", conduzida por anjos c profetas, do cientf!ico I! 
técn ico, n " rede'·. articulada por instrumentos consolidados c [Jfcvisívcis. 
Lltour <llx)Illa para dois tipos puros de conhecimento separaclos pelos séculos 
C que, nu entanto. como ele mesmo mostra. acnham se misturando. Os missi{)
n<'iriosjesuitas, na China, deveriam rezar:l missa cm l:ltim ou cm chinês"! Ao 
opIar, nessa "querela dos riIOS", pelo 111lim, a Igreja cat6lica, na interpretHçiío 
de Latour. teria bUSC:ldo d:lr :lOS rituais religiosos um C:lr<'iter técnico e cientí
fico, de instrumen to, nb.mdonnntlo, implicitamentc. sua VOC:lç;"io pnstoral e 
mística. Ataenda [le Ias heresias. pelo protestantismo e pelo cientifieisll10 
agnóstico, a Igrcjll coklCa cm scgu ndo plano a conversão das :lImas, estimula
da pelo profctismo, e defende :l lidelidade a uma ren1id"de empírica espccíti
ca, fi verdade de seus dogmns. Dar a rigide~ dos rituais. n complexidade do 
direito canõnico, dos tribllllais e dos pro("essos eclesiásticos. 

Essa earitubção implícita tem sua eOlltraparlida mI sacrali zHção dn 
eiêneill e da tecnologiu, que ocultl as mediações entre as experiências con
cret:lS e :IS ge nera lizações c ab~Iraçõcs e apresenta suas conclusõcs como ;\ 
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própna verdade "descoberta"11, Dessa forma, dois tipos rund:uncntnis {te 
experiência humana. o do cOllvicç50 rcligioSil e o da expcriênci,l prMic;\ da 
conslfução do conhccimc1llO empírico, m:lscur<nn-sc. "Nós nilo compreende
mos mais a rcJigi50". diz Lntouf no final de seu livro, "porque dc.ixul11os 1:1111-
r.~1l\ de entender ns ciências. c os pr6prios religiosos. lr;\nsfOrnwdos cm cicn
!lSlflS. uccilarmn a hUl11ilhu~'50 de tomar como lIllH'I crença aquilo que circul:\ 
Vil, atê cnl:\o, como lima procissiío", 

Pareceria que Lalouf não :ltrioui nenhum vnlor 115 crcnçns. que postu
lam lnlnSccndênCi:l.~ que seriam. cm úllinw análise. misti ficações. É passivei 
que as ciências sociais. ao tratarelll dI! cOlllbinnr a continuidade d:ls tradiçõcs 
intelectuais e intc rpret:Hivas, típicas dos tcstcmunhos dos anjos , com o 
conhecimento instrumentalizado e técnico das ciências n:lturais, ncabcrl1 csli 
mul!lndo :J crença simultânea nos dois tipos de transcendência, reunindo, 
assim, O pior de dois mundos, o da rcligiIio rotiniznda c burocrálica e o da 
ci~nci,l mistificnda e hipostusiada. 

Essa condu~[lo, no enl<lnto, niio é necessária, assim como não é 
necessária ti oposição drástica que L alOur p:lrecc cstancleccr entre .1 crençll C 

a comprcens50, ou entendimento, Outros sociólogos da ciênein jiÍ deixuralll 
cbro que o conhecimento científico e técnico ocorre sempre em um contexto 
de tradições de pensamento e de Imb,lIho, :Hlloridades que conlrolnm :lS rron~ 
teir:ls do legítimo e do ilegítimo e crenças c consensos descritos algumas 
vezes como "paradigmas" c outrns como o "componenle tjcito" do conheci
rnentolJ• No Outro cxtremo, as religiões. meSlllo no passado. sempre tivcrmn 
um 11!,1p,'1 de explicação e mesmo de manipulação empírica do mundo, por 
meio dos r itlmis, da Illagia e dos tabus, cuj:l cliciênein nem s~~mrre foi infe
rior a muitos dos procedimentos técnic()s propost~)S pela ciéncia e pela tccno-

t:! , Anali~~nd\l um:! rOlO dif\mdida pelo 10<1;11110 P~ic(.\IÓgic(j Franc~'S. L:\l(jur [lroli:~la COIHI1l ~ 
lIlJ:\gcm dn clcncin qUt do [lrojcl<1; " McI1IC ~i 1'0n !I(.'III :lPfll\.'cic,· que I,. scicncc $oil lInc 
felllme 11 gl1lnde,~ nilcs qUI ióQulcvc déliL'<l!CnlCnt lcs voiles de til v..:\il.! - ~u lic\l (\u lu:dc 
hl\hiIU~1 villbnt ses .,~crel~ -, ii C.~\ ilil"r.dlc de croire I)u~ ln "éril~ .<one nne (Ie ,;cs rcncon
trc~ :\\'cc lc.~ S:l\'~nlS . II ~cll1hle quI' lCll chercheUK ~iltl<.'nI pl"IÔll" "érile chamklllelll "~llIL', 
(lélic:lIclllcnt voilcr par!c~ in.'lrunlClI!.~ mêll~~ qlli 1:1 ré\'~knl" ("Le Trul':lil de rinl:tgc \lU 
l'intdligencc ,n"~n tc llisuibllêe", p. 154). 

13. O, lexlO~ c!(i~.<'co.<; :1 c<;sc re~flcitO ~jo o~ d~ Mich~el I'olanyi. "<,r.fIIHa/ K,wII'/ .. d;:<,: 
'/imlln/5 II PO,l'·"firi1'll/ Philo.T"I'/'.\', Lon(\on. ROlnkdge & Kcgan flnu!. 196'2 , t" d~ TholllW: 
S. Knllll , T/le Srrm;lIIr~ "1 S/',elll(fir" {(" ,.Ii/lllioll.', Chicago, Univcr.;ilY 0'- Clucngo I'rcs~, 

1970 (2." cil. nnl)1!iadJ) O~ cconOllli.<I~L' <k:<c:obrirnlll. mui, rt"rCnl~llleIllC. ~ illlport~n"la 

c,lnuégka do conh~~inlCll!O t[lCitO COII\(, rré-condi~'~O e P;IIIO de rllndo de qualqUer ;ui\"id~
de cie'ltifk" e 1~.:ntllÓgic~ .~ u~h:nl~d,\, V~r. ~l1lre \1U11'\1.~, A. AbrnnlOl'l t7. . "ClIIching !I)\. 

Fú rging ~hc~d and Flllllng bchilld", Jmmml 'i/ EI'IIIIIIIII;" 1Ii" ',,r)', .16(2): 386-406. JUII. 
1986: R. Nd!:On e G. Wrighl, '"Thl' Ri.,~ alU! FaU o\" AUlCl"knn TcchoologiL'at LClldcn:hip: 
The Po,:lw~r Em in Hi ~Joric~1 Per.;pccli~e". Jlllmwl ,,' CC(I""'''il'/.III.'/"Iullrf, XXX: 19:'1-
196~, dct. 1991; c rn~l David. K"",dt'd;: l!, Pruf'rrl,r "m/ IIIe S,I'.f'"", D.'""II",;,·.I I']' 
T~dfll/lll!!:;c/jl ClwlIg .. , pnpcr prcpnred for the World B:n,k Allllunl Confcrcncl' Qn 
DCI'elojlmcot ECUI1Qlnic~. W~~hi"glon. ;\br.-m~i() 1992. 
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logifl . Em outras palavr<ls, redes e proc issões, cre nça e compree nsão flÜO são 
formas :lbsoJut>l1l1cntc. opostas de conhecimento, mas :lspeetos diferentes ele 
um mesmo processo de trnn smissiio e retransm issão de imllgell s e informa
çôes, da mesma formo que o eonhccimt'nto de sentido çomum , as ciências 
soci:lis e as natur::.i s, cm suas diversas ,·crsõcs . são llwni fes lações diferentes 
dessc. mcsr11o processo. 

Isso nüo significa, é. claro. que rei igiiíO, eiEnCi:l, a1t:l tecnologia. tecn o
logias do cotidiam), ciênc ias soc iais, ciências llnturai s, crença C. magia sejam 
tudo a me;;nlil co i s~1. O que a nova soc iologia do conhcc illl C! nlO faz, ao expli
cil;tl" a base comum de tod:!s essas forJ1]:lS de cOl1hecimCl1 lO e cstruluraçiío da 
real idade, é criar as condiçõcs p:tnl que suas di Icrenças e semd hanças ap,lre
çam (;0111 c!a reZà, livres das mi sd licaçõcs e impostflções com que cada qual 
trata de se defender das dClllais. É esta. acredito, a grandc contribuiçiío de 
Bruno Latour. em mais esse li vro brilhante e sugest ivo, quc tem de ser lido 
para ser vcrdadcimmellle apreci[ldo. 
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OS PARADOXOS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA' 

A ciêncin e n tecnologia contem]lorilneas passam por mudnnçns riípi 
dns c parndoxais. difíceis de ex plicar cm lermos si mples. E;,t:io-se tornnndú 
mais globnis, mas também mais concentradas: ex igem llHio-dc-otJ1'a mai s 
educadn, mas substituem os homens pelas m:íquinas: tornam-se muis ~\p!ic:'l
das, ITlns tmnbêm mnis básicas; estâo muis ligadas du q\le Illll";a à iniciativ:t 
privoda, mas continuam dependentes de políticas púb!ic~\s c upoio governa
mentaL No texto que se segue, telHarei detalhar algumas dessas tClltléncius 
np<lrc.nIClllcnlc eonlraditórias e as implicnções que aC'lrreIn111. do ponto de 
visla de políticas para (I selOr. 

D:1SItI o lhnrrnos CI\1 torno para ve r C0 l110 a ç iê.1lI:iu C ti letnologi a 
modernas estão presentes em tudo. invadindo todos os tipOS de ntividndes 

humanas. Menos óbvio é que se tornam também mais esot6riclIS. sendo com· 
prcendidas por um número pequeno e nté 111c~nlO deercscellle de pessoas. 
Isso é o OpoSlo do que se pensava 110nn:1[mclllc, quando u ciência e a educa
ção eram vislas como parte de uma tendência global c irreversível no pro

gresso e à r;lcionaJid<\dc que inevitavelmente chcgurin ;1 lodns ,IS sociedades . 

.. t'uolicmlu iniciailnc/ltc cm Ciil/dl! H"j~. 16, (9;;): 2R-.15. novo 1993. pr. !S·J~. e incl\lllOt:!
do cnl "Hch~cl Glbbons, C:uni!lc LilnQgc~. Helg;1 Nowotny. $1111011 SChW:!rtZlll:lIl. l'elcr 

SeQl1 c Mtll1ill Trow, n/c Nrll' l'I~'''"f'li''lI II! KllolI'{"dg<' - Tlrf D.I'lIIm/ln "" Sci<'I/I'P (11/(1 
I/rullrr:/I (II CrIIlIN/IPI'!'rll)' S",i"'I<';<. London . ThOlI.~UIl(1 O;lk". c New Dellli. Sllgc 
l'"blicnl'()Jls.199.1. 
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clllhorfl cm momentos distintos l. Vários fatos, nos jJflíscs induslrhllizados. 
pareciam confirmar eSS,l tendência: a expansão do ensino em lodos os níveis ; 
:l. imponânci3 crescente das protLssões de base científica e lecnológica, subs
tituindo as velhas lradições humanísticas; o f:lscínio popu lar pelas conquistus 
da ciência moderna, gerando grupos de cientistas amadores e :lIrnindo men
tes brilhames para as profissões cienlíficas; os invesli menlOS cild<l ve, Inaio
res em pesquisa. oriundos de governos e de agêncÍ!ls c lnslilU i(,:ões privadas, 
e, mais recemememe, o desenvolvimento da indústria e dos sen'iços de alto 
contcúdo tecnol6gico. 

Ciência moderna e cultll ra científica 

Agora, muilas dcssas tendências p3reccm eSl:1r Se revertendo. ou pelo 
menos nponlnndo para direções inesperadns. À medida que a ciê.ncia c a tec
nologia l11odern:1S IOrnnm-sc mais eomplexas e di spendios:1S, exigindO Illu ilOS 
anos de estudo aplicado e de cspccializaç;10, equipamclt!oS sofisticados e 
c"ros e linguagens cad" VC'i. mais esotéricus, ilUlllcnta n distftncin entre o cien
ti sta c o leigo. que passa n conceber :l eiên ci:l c SeuS produlos cOmo que 
revestidos de (lualidadcs m:ígic:ts. N() passado. nem ,odos podi:1I1l ser um 
in ventol' eOl11o Thomas Edison ou UI11 RlIdolf Diesel, mas nua era difícil para 
lima pesso;l de educação mcdi.:lna compreender como um telefone ou UI11 
automóvel funcionavam e lidar com eles quando necessário. Mesmo os rádios 
podiam ser desmontados c monlados com pOllCO mnis do qllc ullla chave dc 
fenda, e revi.~las de ciência populnr e cursos por correspondência d"vam :l~ 

informações necessárias a prcços mooicos. Hoje, quem ubrir os produtos das 
modernos tecnologias encontrará <tpenas cln'ps c circlIilos impressos incom
preensívcis c ni'io Icd l~01l10 fugir dn assístcncia léCl1iC;1 cspccifll1zada. 

Com isso desaparece n velho herói da ciênc ia e Iccnologiu do passll
do. o '·inventor". Figun1s como Graham Bell, os irmilosWright e Santos 
Dumont wnquislavam ti imuginaçào dos pessoas não sô pelo engenho de 
Sll~IS invenções mas porque purcei::1I11 niln ser nlui\Cl dil'erenle.<; de qualquer 
pessoa cmprcendcuol'a. razouvelmcnte hnbilidoSll e tnlvez ligcir:lIl1entc 
louca. A maioria Jos pa(ses ocidcllI:!is tcm seus próprios inven toreS e pionei
ros do aviuo. do carro mOlorizndo e dn câmCnl fOlogrâl'ica, fontes dc orgulho 
nacional e inspiração. Os heróis cientílicos de nosso tempo. contudo. s50 
mai s bem exemplificados por Alhcn Einstein e Stephen Hawking. adminldos 
como homens quase suprnnalu rais. conhecedores de Innlcm:lt icus inc(JI1l
preensíveis e estranhas leorias sobre as origens e a nalureza do universo, que 
nenhuma pcsson comum tem a esperançn de entendeI'. A esse distancimncnro 
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entre :l ciénci" C- o homem comum podcrfanlt)s :!cresccnlUr a demoniz:!~'iio d:! 
ciência, da lCCIlOlogi:l c da racionatldadc, que é pane d:'l cultura popular cm 
muitas parles do mundo. Não é .~Ol11en te a l:iêllciu que pode ser destrutiv,l, 
como as bomha.~ atõmicas e as armas químicas. A c iência c a tecnologia 
modcrnn ~uo acusadas de destruir o meio ambiente, gerar desemprego. dani
ficar a smí{!c c controlar a sociedade por meio de seus computadores, buro
enleias c instituições educacionais. A conseqüência é que, ao mesmo tcmpo 
que;I ciência moderna se expande. talvez exisHI hoje menos. "Cultur:"t cient í
fica" e "ideologia cientí1ica" entre pessoas instruídas do que no passado. A~ 
pessoas sabe m menos e acrcdit~lll1 menos em seu valor. 

A educação formal expandiu-se em todos os Ilfveis nos países indus
trializados (' \Hlla de suas suposições é que ela podcri~1 transmitir, d\!sde :1 

escola h5sica, algo especílico que [loderia ser chnmado de "método cientí
fico" ou modo científico de pClIsnr, diferente Ce melhor) do que ns opernçôcs 
de mentes nâo-culli,'adns. Hoje sabemos que nUo h:í llm "método cientílico" 
em si, sep:lnldo dos campos c tradições específicas de pesquisn. umn espécie 
de "ginásticn d:) inteligência" que possa ser usada na prepar:1ç.iio de mentes. 
O trnbnlho cfetivo nas ciências conlcmpnrâncas estci I1Hlis distante do que 
nunca dnquilo yUC.<iC pode passar numa sala de aula. O que a educaçüo b:ísi
cn pode ffller, como fez com mais ou menos sueesso em muitos caso.<i. é 
model:.r mitudes - conve ncer pessoas do v;\[or ,13 ciêncin e acostumá-Ia.<i ;).s 
exigências {Ie um trabalho disciplinado e concentrado. I~ por isso que ~l edu
c:lçãO no JapiiO e em :1lguns outros países pode ser ao mesmo lempo conser
vadonl do ponto de vista pedagógico c Ião eficiente na obtenção de gente 
Cflpaz p:1t"3 a pesqllisa tecnológic:1. Os EUA. em contraste, eOm Ullll\ expe
riência muilO mais rica de. incl'nli vos it criutividade. curiosidade e iniciativa 
clltre os estudall1es, parecem ter muito menos sucesso na Lransformaçiio de 
seusjovcns em pesquisadores empenhados em seu !r'lbalho. 

A situação tornou-se lIindn mais problemática com a tendência i\ uni
versali zação do ensino secundário e 11 massificação do ensino superior. Países 
pequenos e homogçneos podem nilO senlir o problema tiío fortt'-mente qual1lo 
os EUA. O Brasil , a íudia (lU a Indonési::l. Os sistcmns educacionais Iles~as 
sociedades süo COIllO colchus de retalhos de tl1ldições culturai s e silitcmas de 
valores enlrecruzMos. que não poderiam Lornnr-se homogéncos pela simples 
transmissão de conteúdos educnciollais padronizndos na sn)a de nula. mesmo 
que suas escolas tivessem um bom desempenho c dispusessem de bons pro
fessores e equipumenlos. o que nH maioria das vczes não aeontece. O que 
chcg~' 11 maiorin dos estudantes, em nome da ciêneill e das humanidade~. é 
fr:Igmcll liÍrio, difícil de :lprender e com frcqüência destilllído de sentido, [.mlO 
para os alunos como para os professores. Reaçõcs comuns sao. primeiro, as 
tenltltivas de suhstituir a (ormaçao ciel1lffica ou humanística geral pcla forma
ção profissional espeeiulizada, supostamente mais pníliea, Illas claramente 
Infldeql1ada em relação i'ls exigências de conhecimen to uas sociedades COIl-
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tcmporQneas, e. segundo. a busc:I de cursos voltados p:lra a conslruçiio de 
idcnlidadc..~ coleliva~ e de cosmoguni:t~ lHf!is simples do que as: proporciona
das pela di f'íei I c- incerta eSlr:tcl!l du ciência. Se I!sses conhecimentos: mio eSli
verem disponíveis dentrO tias instituiljões de cducaçfto 1'0rmaL eles podem ser 
encontrndos nos meios (te cOl1lunicação de m;\ssa e em outros lugares . O 
resultado é li combinação de perl'is prollssionais empobrec idos e estreitos com 
visõcs: de mundo "alternativaS" que v~o desde a buscn dI) sabedoria oriel1lal 
nté a elaboração de l11apa~ astrol6gico~ por cOlllpuHldor. pass:1Ildo pclu medi
cina homeop:ítica c pelos alimentos "org5nicos" e semim:lgicos. Em geral, 
essas cosmogonias e estilos de vida nlternativos não exigem a rcjeiçüo dos 
produtos da tecnologia avançada, dos ,lulOm6veis e mOtocicletas aos (;1.)IIjUII. 
tOS de TV-vfdeo ou ao uso ue inronnu~'ão compuladorizada e bancos dc dados. 
Recentemente, em algumns ilhns do Pacílico, :\ntropólogos cnconlrarnmtribos 
que cOl1struíam altares l1a ronn~( de aviões c rezava\\\ para que eles nmlltbs
.~em alimentos e outros produtos por jl:tr;Hlucd'IS. Essc "culto da carg;l" esd 
111ais pn)l'imo da realidade das sociedades modernas do que se ~upÕc. 

C/obaliza~'ão e cOlIcelLtração 

A capacid ade de difundir infornHlç&:s de modo barato c quase inst:m
l5neo pelo mundu parccc.estar levando niio somcnte a uma melhor distribui· 
ção da competêrlci:\ cielltíliea mas tamhém ii sua crescente concentraç:ío. O 
fenômeno é SC11lc)h;:mte fiO que OCOrre qu:rnclo novas estradas lig:1Il1 cidades 
l1l()uernas e centrais n tireas e regiões peri féricas. Os I1lnis capazes deixam 
suas regiõe~ . as velhas lidcran~'as perdem o prestígio. a indlistria loc<ll é !\lrlü
eada pelos produtos de massa que chegam por caminhiio. O processo niio 6 
irreversívcl. j{j que. com ns r[lci1i(l:Jde~ <le cOll1unicnção. O próprio conceito 
de "peril'cri n" rode perder sentido. A glohnliz:lçãO é extremamenle ctic:\:I_ IW 

clestruiçiio da cultura e da orgunizuçi'io loc:lis, mas é baSlalllc incC1'l'1 cm sua 
capacidade de substituí-Ias com ;llternati\'as \'crdadcirnmcllle universais. 

Um aspecto desse processo é ti cocxistcncin e ntre os processos de 
estand flrdizflçi'io, requeridos pelos fluxos globais de infonnação, e as tendên
cias à divcrsilieaç1'io, facilitadas pela crescente disponibilidade de meios 
alternativos . .I sso liea cspednlmellle claro na indústria editorial c nos mcios 
de coll1unieaç,fio. A indústria editori al depende hoje de un s poucos besl-wl
lers que $:10 vendidos aos milhões por meio de canais padronizados e susten
tados por lima publi cidade ciaborada c dispendiosa. Jorn;lis IOC,lis são coisa 
do passado. sendo substiwídos pelas revistas nacionais e inlern<H;ionui~; o 
mesmo ocorre com () n'idio e a tclevis5o. subst itu ídas peias redes nacionais c 
até mesmo globais. Nãq só O número de best-seller.l", jornais e revista~ é 
pequeno como eles lendcm a se limitar li uma eSlreita f'lix!I de lemas, ques-
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Iões e person:llidadcs, crinndo, assim. um mundo muito restrito (! provinciano 
em c:sc~ l:1 global. 

A tecnologia da moderna comunicação. contudo, também está estimu
lando U111;l tenJêntia oposta. Os compuwdores pcssonis tornaram a cJ iÇiio enl 
pequena escala uma <ltividade simples e acessível, a tc1cvisiío por s:\téliIC e. 
c>lbo ameaça ambas as extremidades do Illonopól io Jas redes nac ionais de TV 
e os haixo~ custos da cnm unieaçiio permitem llu;ws simultâlleos e1l1 10daS:lS 
direções. Seria possível imaginar que a mualtendênci;lll conCell tração e cres
cimento assimétrico esteja scndo substituída por um;J nova tcndência à diver· 
sificação c ii complcxidnde crescenles. O mais prov::ivcl, no entanto, é que m; 
duas tendem:::ias venham a coexistir COnlO faees da meSma moeda: de um 
Jado. COlllunidades pequenas mas codu vez 1Il,lis complexas e diversifictldns 
de produtores de moderna tccnologin e COn!';un1idores de se us prooutos mais 
sofi sticados; do outro, co nsumidores de prOdUlOS ""t!1ll]l3COlUdos" . 

O modo pelo qmll essa transfomlaçiio estú afctando a ciência c <l tec
nologia Hindu nlio foi sulkientelllentc c.xplorado. 111:15 lambem uqui devem 
ocorrer par:"líloxos, Com fi recente exploSão das redes de computadores. é 
quase tão fóicil trabalhar com informaçiio de primeira linh:1 e cquipumelllo 
computadorizudo na América Ltltinil lIu:1.nto na Âsia 011 em Boston . e proje
tos de coopcraçiío eSliio hoje n1(\I\O nl<lis lil'res das limitações geog rC1 !icus 
do que. l\\llCS . A nusêncin de bous bib lio tecas. um problcma crônico l1;lS 
regiões menos desenvolvidtls, tende :l deixar de ser impOrtànte à mcdidu 
que (1 tlcesso ã distância de bancos integrados de dados e :IS transmissões 
por r:lX 10rn<l111·se 1110is buralus. Par;l os cierHistas que deixarem suns insti
tuições c- lahor:l16rios p.ml !!"<\balhur e111 regiões diSlantes, o trabalho pode 
continunr como se el es não tivessem partido. porque se u labornt6ri o. n:l 
pr,ític<l, p:lssa a ser o mundo. Para cientiSI:lS e tecnólogos de in stituiçôes e 
:ireas periféric:ls. entretanto. os efei tos dessa Illudonça podem ser C:llaSLróli
coso Eles não terão desculpas para trahalhar em sua língu:l nmiva ou em 
:\ssunlOS diferentes daqueles que atraem a menção dos colegas dos princi
piris écntros. Serão cOlllpanKlos com scu~ p<lrc~ ncSSe.~ ccntros e nilo com 
loeHS pares cm sun instituição ou rcgi[\() de origem, Haved nJC.nos rnões 
par:! difundir gcograficrllnellle os recursos llU\ll;lllOS c. técnicos. A conccn
traç:lo do conhecimento e da competência cientílica poder;í crescer cm pro
porções cxtraordim'irias. levando instituições de pesquis;l illtcirus c ger;lçõcs 
de cientist as à obsolescência. 

Capacilaçâ() e desqllalificaçâo d() rr(1iJalho 

Os complexos produ tos d:\ moclerna lecnologi:l se apresenlnrll de 
(arma enda vez mais simplts não s6 para o comprador final de bens ele con-
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Sumo (Ludo funciona com o aperto dc um botijo) maS". (!1l1 l\1uitos casos. (;11\1 -

bêm par;) o trabalhildoT da linha de montagem. H:í duas interpretações opus
taS dessa lendência, Uma é a tcoria do deskill ou da desqualilkação do traba
lho: ela ufirma quc, na Illcdida CIll que a intcnsid .. de de conhec imCllto 
a umentn. o trabalhador se desqunli rica, já que o conhecimcnw fica "cor])o1"i 
ficndo" nos cquip~11llentoS e apropri~ldo por um grupo restrito de cngenheiros 
especializados. A evidéná\ disso seria o crescimemo da utili zação de traba
lhadores disciplin:Jdos e baratos (em gemi mulheres ) nas linhas de montngcllI 
de países menos desenvolvidos para a produção de produtos elctrônicos e 
bens de consumo de alta tecnologia, 

A interpretação oposla s ustenta que n desqualificação foi uma 
cnractc rísticH da Revolução Industrial das primeiros décadas deste século. 
car:lc ter izmJa pelo \r3halho repetitivo nas linhns de mo ntagem. Hoje, no 
Cl\tnn to, a produçiio indu strial requere ria pessoas mais bem instruídas c 
treinadas. aptas a compreender e a desempenhar seu trabalho de maneira 
integral c não segmen tada. Nessa interpretação, est,lrííHnos vivendo uma 
IlQvn revolução indus1ri~11 que tenderin a recuperar, em outro nível , a lradi
ção de compctcncia artesanal quc roi perdida com <IS linhas de mOlHagem. 
O trabalhado r mod erno deveria ter. sobretud o, hnbilidndes gcnéric;"l s" 
(cnt\!nder o que lê , escrever. fazer ;"IS operações lllatemtilicns básicas , 
en tender a socied:lde em que vive), A nutomação tenderia n:io n numentar 
o uso do Irllbalhador desqualjl1cado, mas n eliminá-lo totalmente. concen
trando a produção e li riqueza naquclns sociedades capa1.c::, de incorporar 
trabalho qualificado c11ltodos os níveis du prucesso produtivo. 

Na realidade. p.:lrcccria que não existe Ulll determinismo tecnológicu 
nhsoluto a esse rcspcito~ . As tec nologias modcl"tl!lS podCl1ltnllto desqualificar 
O tnlhalhador (a autolll ação bancária. pOr exemplo. que b::mali~:1 os trabalhos 
dos cnixas de banco) como se apoiar na dedicação. ditigêncin e compcü!tlcin 
dos trahalhadores para utilizar instrumcJ1Ios c procedimentos complexos (as 
modernas indústrias automobilísticas). Tudo depende. em granue pílrtc, da 
cxistência de uma populnl,:ão educadil e capaz de se incorporar ao processo 
produtivo em determinada região ou pafs. que tcndcr6 a concentrar os pro
cessos produtivos mais complexos e in!Cllsivos de trab~llho qualificado. A 
conseqüência é uma divisão de trabalho que j~ estd acontecendo en tre as 
nações e regiões com alta tecnolog ia e o resto do mundo, com as !arefas mnis 
comple,;us (e. nmis rendosas) reservndas pllm os primeiros e as tarefas roti
neir<lS (c mais baratas) cabendo aos segundos. A nutonlilçiio. contudo. redu"/_ 
a ncce$sidnde do trabalho disciplinado c nilo-qualificado, dei,;ando as 
rcgiões de bai,;a tccnologi~l conlo meros consu midores - mas sem a renda 

1. D~vid Jur~v~kr. '"Machinc Dn:;lIn~·'. 7'lIc /'IrU" /ln'if'w 11 BI'f'!;.'. XXXV I tl9}; 11-\ ,<;,7 (Iel. 
1989. 
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para pagar pelos proolllos. A moderna dência c a Iccnologia siio compatíveis 
lanto com uma populaçiio qualif"icada por um sistema educacio nal quc pro
porciona as habilidades gerais neccssúrias para" manipulação dos serviços c 
equipamentos modernos e o uso complexo e sof"isl ie:l<to de s.cus produtos 
como com con sum idorcs de produtOs empacotados, quc só aprendem a <l[1cr
t:lr botões e não adquirem ns q\lo!ifica~·õcs necessârias para os Irab;llhos 
complexos. Mas os rcsuh:Jdos não são idênlicos, já que os primeiros lenderão 
a concentr,lJ" a riqueza e os hcnefícios (I:ls modernos tecnologias, alijando os 
que não conseguirem fazer n lransiç:1o pafa os novos tetllpos~. 

ln veslimell lOS crescentes e recursos lI1inguClntes 

As trunsformnçôes descrilns acima coincidem com umn crise gencra
lit:lda do u·eI!nre S/(lle, o Estado prolelor e henel"icente, que nii() parece 
depender somente da rique .... a re!:ltiva de cudu país. Em níveis diferentes, m:1S 
por 1'0l1n dn meSlfla época 11;1 dée:IlJa de 1980. n mniori;t dos palses parece ler 
cXHwitlQ SlHl C"~lp,lcidadc de UlIIllcnlnr ti tr,msfcrência de reeursos do selor 
produtivo p;\r:l âreas CClmo cdlK·açâo. s'llíde, aposent<Jdorias e PCS{luisil de 
lüngo praw. Isso parece cllntradizer a noç.lo de que a ciência e a tecnologia 
s5u llIuis importantes hoje do que nunca e est50 reeebcndo cada vez maiores 
porções etc recursos. pelo menos nos princi[1nis pníses induslrinlizados. 

Duns tcndcnci,lS principais explicam ess:1 jJossfl'el discrepância. A 
primeira ê que os investimenlos em C&T tendem a ser dirigido~ endn vez 
mais ]l,If;1 o s.elor inclustri,ll l.! aplil'ndos por in(\ú~lfias e governos rOfa dns 
insti tuiç6cs cicntífica~ tradicionllis como universidades e centrOS de pesquisa 
h:ísicn. A segund:\ é que, 11:\S ciênei:lS hâ.sica!', 11;1 Ullla concenlraç5o crescen
le de recursos cm ]1()lH.:OS projetos, porém extremamente amplos. Um" 
recent e pesquis~1 fc ila pela Scietlre ~obre a~ perspectivas das carreirns cientí
ficas nos EUA pnra ;\ prú.~il11a décadn apontou !ilHa prcssüo constante pnrn 
concentrar rec ursos em ârcas defi nidas de acordo COm !oU;! rckv:Uleia social 
e econômic;l - pesquisa industrinl. mililUr c educacional -. que süo perce
bidas por Illllitos como uma nmellça às possihilidades ciemíliciI$ do país a 
longo pnlZO~. Essa busca de resultados pr:iticos coincide COIl1 U cOl1ccnlrnção 
dos investimentos e111 c iêncins básicas cm um número re(luzido de grnllucs 
projetos, nos campos da física de alias encrgias. dll exploraçao espacial c dn 
biolecnologiil. A projeçuo é quc, nos EUA , se (JS g<lstos em C&T crescerem 
cerca de 3% ao ano n:l pró.\inl:l décnd;t, apCllil S yu~llro grandes projetos 
ahsorver;io lodo o aUl1lenlQ - o Supereonducting Collider, o projeto de 

3. Mid'Jcl E. PDner. TI,r CO/IJ/'~lIIi\"r Ad!"(j/II<IK(' II{NlIIi'Il/.<. Ncw York. The Frcc l~"t."'. t990. 
<I Con;l~ncc Hotdcll . ··Cllrt:er~ in Sdcncc". S!.",~'lI"t . 2.~2: t t 10- t 147. "2t maio t99L 
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l\1[\pC1l1l1CntQ do gcnoma hU1l1.:l1l0 c do is projetas da NASA (u cSI:\ç50 CSp'1-
eial c UIll s istema de monitorrlmcnto Icrrcslrc)5. Um cfcilo kllcrnl 6 a ··cole
li vi~:'IÇ50 " da ali vidadc cienlíficn, percehida por muitos como um;l amcaçll l i 
capaci(tndc de inovação d:1s lideranças individuais c dos pequenos ~ rup()s c 
um dcscSlímul n fiO ingresso de c.~ ludullICS bClIl-dotados e pn)missorcs na~ 

turreiras ciClllfticas. 

Saindo das IIniversidades e retornando a elas 

o predomínio d:. pesquisa npli cadn c dos lnboratôrios de grund .... POI"I(.'
torna cacl:! VC7. mai ~ difícil ü ciênciu mode mil pcmlnnccc r con finada lllk:par
wmclllos univcrsillÍ ri os . centros acadêmicos. in sti tutos governanH..'lltnis c 
mesmo Illhoralôri os industriais i~olados. A época atual se carm:tcriza por 
novos arranjos institucionais, l i gand o governo, indú strin, unil'crsi(l:1dc~ c 
grupos de éOnsultori :1 privados de v:íri as (orma>... Países -=0111 UIll~1 tradi~ii(l de 
pesquisa univcrsit:'lria te mcm quc cio esteja sendo amcaçada pela illtroll1i ssii.o 
da industrin e pela mentalie!:idc do lucro: puísc.'5 -=0 111 (orte lradi ç ~io de pcsqui
S.I nilo-un iversitária sentem a nc-=cssidndc de aproxil11élt' suas instiluiçôcs <lc 
pesquisa aO meio rlcadcmico, como rorma de pcnllaneccr cm dia com inovi'
çilo e com petit ividade intclcctual6, 

A cducnçi'io tamhém passa por inovrlções imponall1cs, quc começam ;1 

colocar CII1 questão os sistemas de ensino tradicional. Ao Indo do elts ino 1'01'
ma1. desenvolveu-se uma gr:lI1de indúst ri a da educação e do conhecime nto, 
que responde de modo muito ll1ais diret(), c em geral ullli s elicai'., às necessi
dades li" indú!;(l'ia c do men:ado de trab.llho c conduz à eorrosiio do ll\ol\lJjl6-
li o de que as uni versidades desrrutaram na di fusi'io do conhecimento e no 
fOl'Jlccimcnto de credenciais de c rlsino no setor privndo, Ullln malérb puhli 
cada pelo \Vali SI /' f'el J OUI'I/{/ { indica que as comp;lIlhillS anH:riC:l1WS estilo 
gu~la ndo ecr~n de 30 bilhões de dólrlres por ano cm cducaç:io, valor que JlI'O
v'lI'elmcnte subir:í, uma vez que ainda at inge ~\pcnas 1.5% elo tOlnl das. r,llhas 
de pagamento e erl\'olve sorl1e nlc I O~, da J'OI'~~a de \rnb:llho, c. visto que 11 
IBM sozinha glSWU cerca de 270 milhões de dólnres, oU Y% de seu luel'O. 
em trei nilmentO, cm 198~)7, 

;; I),>,dc que c,'\,<n pn::l'is:ll) foi fcira, o plQj~ r o do SllpCI1:Ql1lhl\.1illj! Cotlidcf foi :,b:IIH!UI11Ido 
6, Sir Dollitn~ Hngue, Uryllml UIIII't'rS/llr.\ - A Nf l!' RI'Jmi!li{' "I ,iiI! /o//'l lI'n. LOl1{\(IlI, TtIÇ 

tl1 ~1ilul~ of&:otl01l\;C Arrai.;. Hoh(l11l'aper j t5. t991. 
7 \Vali $lrcCI JOIlI'nnL "&lII<'utiQn: ThC Kllowled!!,~ G!lI}', Th\.' \Vnll SIn:~1 JOllllllll Ih'pons. 

1711' 11',,1/ Slfrrl lO/mil/I. Fetlru:11)' 9,1990, 
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Políticas governamellwis e illiciativo privada 

o papel c;Jd:J vez maior da pesquiso aplit.::lda e induStrial c O lksen
volvi mcnto de umll gig:Ultesca indüstri:l do conhecimento levaram l11uilOS a 
concluir que o apoio püblico:\ ciência, lecllologin e mesmu educ:lçflO é coi~a 
do passndo, n ser suhstituído PChl illiciUlivn privada, A realidade ê mu ito 
IllaiS complexa. 

A pl·imciru evidencia vem do Jnp:"io c dos Tigres Asjúticos. induindo 
Coréia, Cingapura c Taiwan. Esses pabcs eO~lUIIHlIll ser nprcsenlado~ como 
casos de êxilo du livre I1lcrc;ldQ e da compctiçfio, cm contrasle C()ln a.~ dili
culdndcs cncontrada.'> pelas ecunomias ccn tralil ll{I:l.'i cOnduzidas pelo ESI:ldo. 
Em oposiçfiO :lOS Tigrc~ Asi:iticos, o Orasil é dt:ldu COI1l rre'lüêneia COl1l0 

exc mplo de p:lís que falhou cm seu esfurço de desenvolvimcnto I>or ('xecs~o 
de interferência estatal na economia. Até o rin~ll II:! déc: lrJa de 70, (\ I3r:l~jl 

tinha ullla d:ls t,txas de crescimenlo et'onôll1ko Illilis eh.:vntlas do mundo, e 
sua cnrmeidadc, desde o inicio IÜ dêcada de 80. de gerar enorme.':' !>uper:lvils 
comerciais para pagar SUll dívidn externll pode scr creditadn nos all1hicios()~ 
pr(}grama~ de governo dos anos 70. volt:1dos p:lm o dc.."CllvolvimcntO indus
Irirll e tecnológico c pnra n modcrniznçno. H,[ um rJcbntc cm eurso sobre as 

r:1ZÕCS da crise e da cSlilgnaç:iQ dos :1110S 80, e ~lS explica~~õcs v~o <Iestle. a 
exaustão do esforço de suhslituiçiio de. imponaç,õcs dn décndn anterior até liS 
li11li(~lÇÕCS económica" illlj"lOSlas pela dívid:l c.~ t erna . ou ~Hé :lS conscqüênci:ls 
dos investimentos f,lfaônieo~ e da inclwçflo da hurot~raciu perduliiri'l que se 
process:J1"lI1ll durante duas dêcadn~ (Ic regime rnilitar. Nflo h~ sin:lis, COntudO, 
tle que o setor privado. sozinho, sej:\ cllpal ele tOlllilf ° lugar do Esltldo no 
CSfOfÇO para u re:Ullslamento econÔmico. na moocmizaçEio industrial. n:\ qua
lilkuçiio científica c (etnológica e nn c()uençüo. 

A an:ilise mais aprofundadn do C:1SO dos países asiüticos mostra, 110 

ent tlnto, nil(l o tlfastamcnto do Estndo das nlividndes de desenvolvimento 
industrial c tccnológico. IlI:lS . ao cOnlrário. um envolv imento governamental 
muito mais forte c deci~iv() do que O que jal1luis pode ser feilo no BI~t silll. 
Existem peJo menos qualro Jil"crença.<, importantes, no ClllanlO, que ct)stu
mmn ser assinalndas. A primciru éque a açiío guvcrnmnclltnl nQS pníses nsi:í
lieo~ nào se deu pel<t conslltlliç1io de um grande conjunto ue empresas e.'>tiI
luis, I.:OIllO no I3msil. e Sim pda associaçfio entre o ESlado c o selor privado. 
Segllndo. n:\qucles países as politicas <Jc deSenvolvimento industrial e tecno
lógico ~c paul:lfflm Sempre por C!;lras cQnsiderllçÕCS maerocconômieas, 1'01-

IUdns, sobreludo, para II ohtenç50 de cqmpctitividade nos mercndos intcrnl!' 

H. rr,\nci~ w. Ku~hillg c O,role Galll BnllVll. NIII;lJIw/ !',,!l eil:'..! for OI"·"'lIp/!l~ lIi.J:1t 
Ti:c/IIUI/");." Imll/slri". - II/1"fmlliIllUlI c"",/'",·i.<rJ!J.t, BOIII /ter nnJ LonJon: \Vc.,tvicw 
Sl'ccial SlUdk~ iII Scicncc. TcchIlQh,,;y lIIul Pllblic I'l,Jlicy, 19156. 
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ciOnais. Terceiro, o desenvolvimento da capac idade inovDtivn mlS indúslrillS 
se deu a pnrlir da produçàO de componentes simples, que foram grndualmen
te se sofisticando. E qu~u'to, o f"omllecimento de indüsll"Í:l.~ nm.:ionais não se 
fe;!, pela exclusão de firmas c tecnologias estrangeiras, mns a partir de asso
d;lÇÕCS com elas. É ClllllH1l1cntc o contr(irio do que o I3rasil tentou fOlzer na 
área de infonl1l1tic.l . criando CllIprcsilS estat(li~. como a CObrrl, gt\nllllindo 
preços internos irrealistas pelo fcch:um:lllo do mereado. telHando começar 
pelo produto fín:ll, o compulndor (com a idéia de ir nacion::.il izando :IOS pOll
COs os componentes), c impedindo a presençn d:ls firmas e tecnologias de 
outros países. 

O Brasil é. muitu~ vezes, com[):lrado ("0111 a França, um país que fra
eussou cm algumas das tentativas dirigidns pelo Estado para vencer sun defa
sflgern na eompctiçiio internOlc iolnlL na l.Íreu dc computadores. fnbricaçITo de 
:lUtomóveis e produtos cletrôn1cos, entre outros. No entanto, ~lgulls dos pro" 
jetos dirigidos peJo governo fr:mcês cOllslitllem ('flSOS de sucesso inqucStiO
ll<ÍvcJ, tanto do pOllto de l'ist:1 econômico quanto tecnológico. como o trcm 
de alta vclocid;\de (TGV), o programa de encrgia nuclear. o selor de tcleco
nHlnicnçôeli e a indlíSlri::l ;:lCrOlláutlta. Eliseli wcessos são c ,~plieados peb 
excepcional competência técnica da administraçiío pühlica franccs:l. rela 
existência de uma força de trabalho alwmenle experiente c. pela coexistência 
com UIll setor privado competente c eficiente. No entanto, existe bastante 
consenso. hoje, de que o modelo i"rancês de desenvolvimento industrial 
naciorHlli1.t\do eSlá cm crise. O exemplo francês, C0l110 O dos T igres 
I\si::ítieos. co ntirl1l:1 que O Estado tClll Ulll papel imporlnnte n desel1l[}enhilr nu 
moucrnilaçilo industriul c tccnol6gic:1. 111:IS que esse pupcl ni10 pode se resu
mir aos supostoS do nacion:llislllO tmdiciflnal9. 

Políticas de ciência e tecH%gia: realidades 

complexas, mitos simples 

As antinomias disclltid:lS nos par:'i.g)"Mo~ acima L'ol(Jeam em queliti:io 
muitas das suposições tradicionais a respeito das polilic:IS nucionais c inlci"
n~cionais para ciênciil c tecnologia . A Segunda Guerra Mundi:11 consolidou:1 
crenç:t na importüncia da ciência ni10 s6 para ganhar guerms 11las t:unhélll 
p:lra gcrar dividendos na ]lflZ. Depois da gu~rr3. :l pesquisa cielllrfica p,lrel·i.1 
Scr uma cornuc6rü) :)herta :t lodos os p,,-íses. c conselhos cicntíficos foram 
c riados cm tod:l parle. frcqik'nlclllclltc com upoio e incentivo das N:IÇÔCS 
Unidas, agênóas nacionfli s de assistência cxterna c ru ndaçi)cs privfl(lfls nos 
pailieS indusu·inlizndos. Supunhn-sc que, com inst ituições científicas fUllcio-

íI. I{OIl~t!l Bricklll~ll. "'Fr:mc,,··. CIlI r{u.~hil1~ ;Illd Browl1. 011. dI.. t\l1:o:6. 



os ~AQA(}()>.OS lJA CIE~CIA E DA TECNOLOGIA .. 
n~Uldo e cclucnçuo científic'l adequado. todos os p:lí~es jlotlcriam participar 
cm bases relativamente iguais dos hencCíe iós da ciên cia c dn tcenologia 
modernas. O que Lcstemunhamos nos últ imos dcz ou vinte anos é que essú 
suposição não se sustenta mais. Não se trata apenns de que a maioria dos pai
ses do Terceiro Mundo ralhou em sua len t.nivll de cons\I'uir in st itui ções 
modernas, de alta qualidade científica, mas até lllesmo p:lÍses rclntivamcniC 
bem desenvolvidos e com a população bem-educnd:l (como os d;J Europa e, 
nnluréllmente, os do bloco socia li sta) eOllleçélr:l1l1 a perceber que scu patrill1ô
nio científico c tecnol6gico esta\l:} se tornando obsoleto. Nào cst:i duro se. os 
reCentes esfurços para ampliar os investimentos em C&T e estabelecer redes 
dc coopcrl!ção internacion:ll na Europa Ocidental serào suficientes para que 
eln aeomp'lnhe. os EStados Unidos c o J1Ip50; o que é certo é 'III\! nenhum 
outro pars ou região consegue acompanhâ-Ios. 

Na medid;'! em que ;l natureza complexa e contraditótü da eil:ncia e 
da tecnologia contemporâneas se revela, e1<ls geram , cm o utro paradoxo, pro
postas de políticas públicas que tendem à simplicidade extrelln se nào ao 
sim plismo . Não é. difícil compreemJcr por quê. Socicdndes que tiver:Jm 
sucesso nu construçiio dc suas instituiçfles cientílkas c tecnológicas retlliza
ram isso de llnln numéir~l niio-phlllcjadrt. ucntro dc um amplo movimento de 
crescente CdUCilÇ:10, industrialização e desenvolvimento da competência 
cientif"tcn e tecnológica. A confiança nos valores dn ciência e do Sllbcr era 
tácita e ns atividades cien tíficas, tccno lóg i e 'l~ c educncionais foram m3is ou 
menos dcixndas para os cientistas. engenheiros e educadores, que discutiam 
com o governo os recursos de que nCCC$siW"am. em troca dós produtos que 
achavnm que podiam entregnr. Aqui, uma "el!: mais, H ciênci'l c a tecnologia 
modcrnas descnvolvenlm uma das suas muitas faces duplas. Uma para :1 
soc iedade. como Ulll todo. ostentando seu desinteresse por tls&unto& de lucro e 
ele. governo e seus benefícios a longo prazo como fontes de conhecimento 
para a irHlúsLIia e para as profissões liberais. OUlril para as aUlorieladc.~ gover
namentais e círculos políticos internos, oferecendo respOSIflS de curto prazo 
para complexos problemas ecollômicos e sociais e negociando junto ils :.tgên
eias govcrnament,\is por recursos c rescen tes. roi possível continuar com 
eSS:lS duas fuces enquanto havia confillnça geral nos bene/'icios da ciêncii1 c
da tecnologia, c O alio prestígio dos çientistas garantiu par.t elas 0$ o llyido:i e 
os holsos dos re!iponsáveis pelo dinheiro ptíhlico. As cOl!lunid.:lde$ cientíll
C;1S (e em mcnor grnu os tecnólogos) podiam se desenvolver ajustando-se 
gr:lduaI1l1eute. às circunstfincius externas, sem pcrder sun c:lpncidndc dc deci
dir com independ0ncia aquilo que deveria ser fcito c em que direção c..~tavalll 
indo. Quando esse delicado equilíhrio e ntre duns faces contraditórias Coi 
flllleaçodo. a ciGneia licou cm desvanwgem. Na União Soviética e nos pníses 
soe inli stas, aS tiém:ias socia is moncmm sufocadas pelo abraço apertlldo do 
part ido c do governo e as ciências naturais tamhém retrOcedcra m. Várias pliÍ
ses scmi-industrin l i7.:ldo.~ tenlarum desenvolver ciGncill c tecnologia soo Ulllil 
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íntima supcrvi~ão governamental c COIl1 propósitos mililurcS ou, 111) Olllro 
extrelllO. ncrcdiwram il1~cnual11cl1tc no desinteresse e na bondade natural dl! 
ciéncia básic>l p:lr{\ com suas ~()cic,hLdcs- . c nenhulll desses CXlrCl11uS fUTlcio

nou bem, 
A llovid[ldc (kls déc.\das Je 1980 c (91)0 I.! que CSlii se tornando impos

~ivcJ manter eSSa 1:1CC dupla. 1T1~1ll0 nos raí~c$ capitali stas in(]U$lriuli;:ados. 
Hií muito dinheiro envolvido. os riscos c bcncfícios da modem:1 tecnologia 
s50 grandes demais. h,1 compclidol'cs cm excesso c o lI1ilO idílit:ü da Ciência 
PurH sorreu um dano irrecupcI11\'c1. l:llHO pda investida (1.\ crflica soei:11 c 
intelect ual qUlIlll() pela cvidêncin cada vez muis CI:l f;1 de suas possíveis UCt"I
eiêlleias c disfunções. Um exame mais detalhado das cxpcriêll(:i~lS pa~sadas 
müMrar;'i que os países que con~cguir~lm man[cr poIÍlil::ls cumple.x:L<;. l11ul[I
rUt:ctadus c pragm:'itll::1S para ciêllei;l c ICCllologi.\ c deseIlV()ll'lmcnto indus
tr!;ll fQrillll mais bcm-sucedidos (lo lIue: aqueles que telllaram tra~;)r )lrnjctus 
'<llllbiciosos e nbrangclltcs de longo ulcancc. 

As discussões sohrc o '!lte pode ser feito parn reeupel'ar o cn::$(;CnlC 
dcsequilíbrio entrc o ccntro e a periferia em eiencia c tecnologia cstilo per
meadas por lima sêr'ie de supos içõe!; cOlltmdit(Írias. as quais. por falta de evi
dências adequadas, podem sef consideradas como mitos. PO(le111os chi'1l1â-lo~ 
de "mitos do )l:lssado" c "mitos Jo pn;scl1tc··. 

Os J1Iiw~ do passado consistem cm negar as reali{lades c as implica
ções dns mudanças cm cursu. Em alguns casos . cs~cs mit,)s surgel11 C0l110 

uma nosl:1lgia pela univcrsidadc de clite, despcda1i:lda CI11 touu (I mundu 
pelas r:unilicaçõcs do movimento estudantil de 1968 c pelos ccnlros de pes
quisa independentes e de :111;1 qualidade. 110je :une:hi;1dos por eortes de orçu
menta c exigclK'ias míopes de "relcvilncia·'. N:I~ lInivcr.~idwJc5. UllI11Cn!;Ull as 
criticas ~s experiências reformistas pós- 1968 c <! ddesa de ulI1a l'olll1 aos 
currkulos. mais tradicionais c aos prindpios de hierarquia intelectual. Na 
ciência c !ln tCCllolugin, cri\icll11HC ai; tCllla\lv:ls de des10cm a pcsqllis;1 da 
academia c atrel:\-b ao~ ncgócio~ c ;IS agencias do gOverno. Em p:líscs do 
Tercei ro Mundo. que nunca !ltingiram os níveis de excelência da univer.~id!l
de tradic ional e da pcsqui~n h:ísica convcncioll:ll. existe a sensaçflo de que 
esses objetivos ainda são os linicos a Sl.'rell1 buscado.:,:, lIpesar de: dcsv i{IS 
1l10mentilncos por circunstâncias políticas c econômic:ls de CurtO pntlll. Sc 
upcnas tivessem os recursos, logo estariu lll C0l110 II Europa - I1I:L'i a do ini
c io {los anos 60. 

Os 1I1i105 do rUlUr(1 tendem a ser radicais, sejulIl calaMróficos ou 
rom5nticos c utÓpÍCllS. A \lei:1 utópica est;'i II1'Ü~ ell1 voga. É um,l tn'Il(,':l n<\ 
nov:1 era do prO~ressO. do dcscll\'olvimentO l:cúnômico c da paI .. lrazida rcl,l 
dC$tiluiçiio do suciu!isl11o, pelo fim di1 Guerra Frin c pelos progrcssus da 
cil2neia c. da tCl.:nologia. Os ot imi stas i!l:Citilrialll que hiÍ. naturalmente. aque
les que ainda não vir<llll a luz e países quc ainda precisam se desembaraçar 
dlls ilusões acerC:l do plnnejal11ento cenlral. do )l'lpc! (lo Estado. da cultura c 
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d,t ideologia. Ma s e les ,ll::redilllm q ue e5~c..<; povos c p:líse~ I,}VCnlllalmc.nl c 
recuperarão a cunsciência c se lInil110 il onda d .. nova ordem intcrnaci()nal. 
Os [}Cssimi ~ ll\S vêem llllcllfl.5 11::; conlrlldiçõcs, fi. clllcrgênci,t do n;lc ionali SlllO 
C do l":lcismo, ,I difusão da cul tura de. massa,:1 vi tóri a do irraci(ln,tliSIlIO c a 
illSlauraç:io do pós-modernismo. 

A nlj'.ii\l pda quul as ljucs10cs liio complexas como IlS de ciência c tec
nologia Icnucm a ser traladas dc forma 1:10 s imples c cxlrc m:ldn é (IUC os pro
hlemas e o portunidade s gerados pelos novos conheci me nt os silo de lal 
IlllJlllll. no mundo moderno . que eles lransce ndem a órbita dos CSpCCilllistils c 
das decisoes de gnnillete c lendem ii entrar no mundo da política c dos gran
des interesses sob o 01 11 :11" .. tc nto dos meios d e com unicação de m:\SSHS . 

Qlmndo isso ocorre, des,lparecclll a ~ cores cin .-;as, cm benefício do hnmco e 
negro, 0U das cor(!,\ fortes. Esta é uma diliculdndc, mm; t:llllhém UllHl opOrtu
nidade impOrl::IIlIC. E difícil. mas ncecss:írio. prescr"llr um cSpaçO para deci
sões rc.llet iu:lS. pnnJcradas c bem avaliadas snbre ~l árc,1 tI:1 ciência, d.llecno
logia e da ccluc;lçàO como um todo. na qual as :1mbi gliidades s5u muitas c a 
prcss:10 por posiclonarnclltos nomb:ist!cos e. rndlc<:\ls ê intens:I . A cxposiçíio 
cresce nte desslIs questões :10 escru tínio dil opin iiio plibtica, por meio da 
imprens:l . dos partidos POlíli!;os e dos Illovimentos sociais del'e se r visl:l 
também COIllO um sina! da importüncia crescente desses lemas e UIlW garan
lia de quc, bem cunt.lu;ôdo~, des poderão cncontr;'lr n,l ~oc icdadc o cco C o 
apoio de que necess ilnl1l. 
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A PORÇA DO NOVO' 

Os inlcl ect uni~ se mpre prQl:urnr:lm exercer inl'luência soble as SOt;ic

dades de que faze m parl e, Sacerdotes, Iclrados c au\'ogados dispUlfll";\111 
durante sécu los com gue rreiros, príncipes e nobres 115 posições de prestigio, 
ilUIOrid:lde c decisão. Tamhêlll !U(:lram uns contra os outros, Os n rranj o~ 
resulwntcs dessas d ispUI<lS descrevem, em Illlh<1s gern is. os conteúdos c orien

tações v:llonuivns ele eivili :!:nções pnssnctns e prese ntes l , A êpoca modernn 

trouxe pnr:j CS$:J "rena um novo lipo de inlci cclIInl, que allrllln ser detentor d:\ 

credencia l móximu parn suas :lSjli l' fl çÕeS ele pre~tígio c de poder: os nOvOS 

co nhecimentos, nmparnuos pelas CertCl:l$ d<l tiéncia. Na Europn OcidcnrJI , 

os novos intelectuais tn7.inl1l parte de amplos movimentos soc iai s quc pusc

r:lm fim il Qrdem tr:uJicionut e fi zeram s,urgir o mundo moderno. Gr:\çus a 

<! s~a assoti::lçiiO hi stóricil, o~ valores do conhecilllclllO cmrírico, do uso cfll 

Publ Í<:;\(io ~'" i>e\~1 W:)f!lIe,·. C~,.o l H W<·I ~<. 131(\1"11 W' tT "IC~. Hl"Ilnlll l Wollll1~1II (etlq. 

S''I."/III S(:, ~,!<"" "' S,,61'1/I1 Cmll~."/.I·: n,,· I '''/i("\" O..,~I)I""'IIJ "mi n~1"f'l!d. C:llnbdd:;1! 
Unl\'cr~lt)" p,.~s,. 19')3. e Ol" ; gjn~lm~lI l e COOlO "A FOIP (lo No,'o: 1'0" ullm Soc ,ologin lIo~ 
COlll1<: ci""'IHO' MoJ~mOl' 11 0 Brasír ·. /I",.;." ", nm.\'i/~im d~ 0611"111.< Snmu,_ ~(]), J7-66. 
IQS7 , Sou glnJQ .l(l' ~Illllc nl.i,.i(l~ c suge.<tÕC.< de MJ'Iin S Trow. Jlob~,1 A. P~ckcnha lll , 

Eli..:, l'e,"C, r~ I~ ei~ e Llici.1 Lipp, <le Ol,vcir:, -;'Is pwne;'";I> "cr,;(lC~ r!e~h: IC.~IO. 

I, Et'I~t"'lIill e SIH.",tI(/II~ . ~ e M~x WCbcl. pOde se r c lll cndidn cenlO 1I 1llol lCnl~t i v3 IIlt\bicios~ 

de <.'o!l ~idernr (l d~~<.'nvolv;l1\cnlO d.\~ c;vi!rz;Jçõcs de nlro tlCS~õl pcl"pccliva, 
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fniio, da li ber(l;l{!(! individual, da justiça social e dOI conquisl<l da natureza 

J:lVilm a impressão de ser li 111 <I coisa 56: l udo ern moderno e progressista'!. 

Os proponenteS da fé rncion:11iSlll tiveram de enfre ntar oS irllelcclUais 
de vel ho lipo na JiSpUI<l pela supremacia de suns novas idêi flS em rclilç;io ii:> 
a nt igas e pro"nr nos de tentores de poder, assim como aos nOvos grupos 
soc iais em <lscensuo, co mo a 6cIlcil11hcs poderia ser úti l. A deICsa do [>C!lsn
menta moderno se hascou, desde o inicio, cm duns linhas de argumcnlllç'i'io. 
A pnmciril se liga li correllte de penSil rncnto dn ccollQmio c do liberalis lTlo 
polít ico, geralmente associudos 1l lradição i ngles:L Toda II êllrasc é posta 11<1 

l ihcrdnde de pcnsnment(l e de pesquisa individual , <lSSilll como na clim inaç50 
das harrciras instilucionais c nlor::lÍs ao livre pensnr individual. A racionali
dade c ienlíli ca individual lcril! co mO resull;'!tlo um;'! sociedade raciorwl e cri 
c ierlll! . da mesma formo que a rac ionalidade económica indiv iduul lcri o como 
rcsu lt ado uma c(,;onOl11i a ricn e prÓ;,pcra. Ncssn perspectiva, <I cconomin 
lorna-se fi ciêncin socin l por excelêncio. no demonstrar como n rucionalidadc 
irldi vidual c o egoísmo proporcionam fi verdadeira hase do bem-esrar colcti 
\'0, fornecendo. com i sso. os fundamentos lógicos para os valorcs cconôrni
coso soc iais c pai ílicos do I ibera lis1l10. 

A segunda pcrspecti va é decidid:lI11enle francesa. Libel'/é não existe 
sem Egcrlilé e. mai s especiCicamcnlc. sc m F'rmel'llile. Niio se pode esper;'! r 
que a sol idi'lriedlllk fr(llernnl e :1 just iça SOCiOlI flu;'!rn nOll urlllmente do aulo
imcressc indi vidual; pura isso é necessário um Estado ati vo C intervencion is
ta, <lu rnin islr<1do dc acordo com os prindpios da ciência moderna. O posi ti
vismo de Auguste Comi\! leVil essa noçiio 11 SUl! conclusão natural : os poderes 
da ciênc ia não se li mitam i'l compl'cens;'io e dOmín io da n:)turel.a , devel){to ser 
e!,lcndidos ii organização do sociedade. Seu ObjcljvO é produzir um plano 
geral pi\l'<l a orgon izaçno da socied<ldc, que os ind i víd uos devem :1(;atul'_ À 
sociologill. ciênci<l da sociedade, fica reservado o papel dc ciência das ciên
cias. Na vers1'io de Durkheim. os f:l tossociais ex istem por si mesmoS' c ° 
compOrtllmenl O dos indi víduos é detefmimldo por eles; liberdade de decisão 
e julgamenlo são meras ilusões. 

Os pos itivi slas erarn evo l uc i Onis!a ~, e pUI"n eles 11 soc iedade ;:tilll];.l 
linha de ser elevuda o níveis muis altos de L'ilciOll nl idnde. lsso .~eri!l obtido 
por meio da descoherta de leis, mecanismos e procedimentos léenjco~ que 
v iessem :l desvendfll' um mundo preordenado pe lo processo evol utivo\ 
Nesse se nlido especíl'ico, o POS il iv ismo evolucionislll incQrror~ ti história. 

2 Sobrc ~~ rcl:rçõe-~ h\.<;rôricn~ cnne novos cotlhecilllcnlO, c ~trof"t'<; .<;od~i~ em ~sceMM. ver J. 
Ocn·D~,,;d. Til /' Sl:it:l!li.rr·,~ Rol .. i" SM·",/)'. E,,'SlcwoOO/Ncw Jell'l·Y. Prc " l lce I I ~ U. 1971 (h:í 
Imdrrç~(\ bl1l~ltei l'õl) 

~ Em contra.<;te. O cvot~ciol1t~l1Io de ongcm , "gk~n cm d3rwilllnllo. com \I111 (OI1C el~mcn rn 

!le indiv idUJ I i.~lIlo e comperição (,ou grnlo ~ Llki ~ Lippi por Ch3UI.1r Ulr nh~ nlcnç~o p;.11'rI [) 
conr .. ~,re cnlrc COlllre e Spencer Q e.l.<;e resp<!i rol. 
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N<1 [1C I'SpCC livll positivista. [l POlí!iCil ap"rece 1.:0010 um COI1t1ilo ent re luz c 
lrcvns , cicncin c ignorJl\cia. A vi da política nuu é enlendid<l como uma in lcr
rc laç;'o c llln: grupo~ d is tinlOS com valores c prcrcrénci:ls (Ii feren te::;, IlHlS 
dircilQ5 ig.ualmellte legít imos. Não hn espaço paro u!"(!grns dü jogo" nccilas 
de r.;omul11 acOrdo. Não h1i jogo par:\ ser jog:'\do com lisul'll . só Ullla guerra 
CO lllr:l as IreV:1S ti sei" gnnhll. 

A Ir:1diç;10 rra llcesn rese rv a um luga l" pnra os inretectllni~ 11:1 I'jdn 
polit ica que na outra 1!Tldição 4l1 ll:>C n50 existe. Talvez seja por isso que cssn 
I'cl's50 do illl!n i ni~lllo se lenhn di sscmi ll:1do com llluitO Ill!lis faci l itbde do 
que a versão illglcsa, que requer um Eswdo muito menos visível. E, a ucs
pei to de COlllle , n:io fOI n sociologia, mas as pri mei ras profissões modernas 
- j cngenhnrl:J c a Illedici na {Ie b:Jse expcri mentn l - que primeiro person i
ticaram os projctos de relill'IlHI social cicntrrica cm Illuila.~ sociedndcs. roi 
esse o caso . . ~em dU\lid:l, do BI~ls il. c outros pníses scgu l'; \lnc l1le ~cg u i r,ml 

cl.\l11inhos se melhantes. 
Os hislOlüdores, com raziío. tendem :\ tratar fi in troduçiio do~ ideais c 

v~l lores du cil!ncin. da tecnologia c da lIIodcrnidude 1\[\ Amcricu Latina como 
11 1\\ capítulo da ex p:lIls:iO ll1\.1ndiill da culturn europé i:l. Como as difei'cnç:l<; de 
COllleXtO são tao gnHld es, sahc-se que os signi fi cados a treJild(}~ ~s 110V,I $ 
itlc;:I~, c SOl;1l"C ludo SlI:lS implicações políficns c ~OC i H i ~, tendem a ser cOl11plc
InlllClltC distintos. O que tcm I"nhudtl até IIgora é. um exnmc m:\is aprofund;ldo 
e sistem:i!ico dessas dil"crenças. Ness:\ paS:.agcI1\, expressõe!; como "intelec
tll:\is". '"modernização". "co nservadorismo" e out ro!; semelhantes tendem ti 

perdeI" o u <lI teral' profundamentc SII:lS eonol:lçÕCS usuais. Pessoas educJdas 
descmnenh:lIl1 pilpéis s(}ciai.~ diferentes Clll épOCllS c lugare~ distin tos. c con
vém eSUll" atento P;"l l"(\ não tl";lflSportnr eonolnções indc" iJü$ de sentido de UIll 
a outro CO llt CXlO. Assim, ti r abvra "intelectual", num sentido muis amplo, 
refere-se" pessoas que rcccbenlll1 um vol ullle substancial de cdw..:nçélo 1"01'
mal: cm um sentido l11n!s res trito, porém, tcm sen tido idêntico ao de iUfel/i
geu/.I"ia c rclcre·-sc a um pnf"lc l especial desempenhado por cssos pessoas cm 
alglllll ns ci reuns tilnl"l as. qunl seja o de tcnln r formulaI" e d ifundir nll1pl as 
illlerprctaçôes, \' i~ôcs de mundo de seus lemp0s c sociedades. Ê típico da 
il/lelliS/!/IIsia bu~cnr difundir sun palavra por todn n sociedade . c suas idé.ins 
silo ns arlll:IS no confronto polit ico parO glupos socinis lIIobilizndos c e m 
nscc n":10. Em outros circ unStânc ias. porém, os intelectuai :. ll111ntêm-sc prÓi»!

mos dns elites, tentnlll influir na cducuçllo dos poderosos e elllr>rc ~ l am .~ uo 

competénci (l aos governantes. Modern<l1llentc , esse tipo de intelectual é eha
mndo de ·"teenoeralll" . Em o utras ocasiões os l1\lclec tu ai!\ COIOl.:'lIn -sc rclut!
vamente il margem, tentnndo CIlCOlllrar um lugnr na soci ed ade onde possalll 
trnh:"ll har e vil'cr de :lcor80 com seus pn"iprio!\ padrões e valçre:s. ~e l1l ne:ceS
sarin1l\ellte lrHlnr de conduzi r ou lider;lr outros. Este é, tipíc<l lllell[C, o pape l 
" pro fi ssion;ll", que muit:lS vezes assllme :IS eo ruclerísticllS das profi ssões 
lir.er!lis, grupos pro!i s!\iolla is independentes c <luto-regulados e sem vlnculos 
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~mprcgtltícios com seus clien tes. Por fim, pessoas educn<bs podem lmnhém 
ocupar pusições assa lariadas, m<J l-remuneradas e rclativamcl1te pouco vi\l(lri ~ 
zatlas; nessas c, rcunSln nc ias, clus mui!n:; velCS se 111lilUlam "lt"aha!h<1dorcs 
in telec tuais" ou . simplesmen te. col<'lrinhos hrnntos. 

Os diferentes papéis dcscmrcnhados pelos pOrl:lUOreS dos novos 
conhecimentos podem ter pelo menos duas illlplicnções umplas c dis!l nws 
pa ra suns sociedades, uma polillC:l e outra 1l1"lis episte mológica. Âllú!iscS 
sohre as implicações políticas têm CSli1UO muito em voga ultimamente nas 
c iências sociais, levando no queslion<llllenlO 11;1 :lsSOClaçfio 11OI'uwlmCllle 
flecila entre cOllhecime lltos modernos, libcru<lde social c. pOliticlI e ilumi n is· 
mo. Em lu gar de ser um inSlrUlllCI1l0 pOlra o progn~sso tia humanidade, o 
conhecimento moderno c SUétS instituições COI'rclat:ls, fi eduClu;ilo 10r11101. fi 

pesquisa científi ca e ;)s modern as tecnOlogias . silo aprescntado~. agor:!. 
como simp lesmente tn;lis um instru mento de opressão c controll:. Social. O 
que o texto que se segue prncur:llllostrar. no entanto, é que o mesmO tipo de 
conhcc imelllO pode ser uti lizado parO! ohjetivos sociais diferentes e mui tas 
vezes contríldil6rios. Em nome do "progresso", podem sU fgir nrr:\njo~ ro1i. 
ticos extremamenle lecnocr~ticos c aUloritários; segundo esse mesmo crilé· 
rio, 111obi liz:lções porulOlres dc c unho cul tural, étnico ou educacionnl podem 
estnr associados, its ve~es, Ol ammjos polílicos extremamente conservadores. 
Continuo sendo válido, no el1lanto, ílxa lllinur <lue cOlldi~'õcs fllvorccem o 
desenvolvimento de eompetêncins inte lec tunis e técnil'ns detivas c quais as 
que ICV;\l1l ao simples uso de idéias modern::t.~ como in.qrumento n<1 IU In pelo 
p(}{lcr. Em determillndas condições, por exemplo, engenhciro.~ podcm 
desempenhar diversas run~:ões socinis, como in telectuais, leCnOCl'ntas ou 
profissionais; alé m disso, também podem ser engenheiros COlllpCIl:nlcS Ou 
incompe tentes. As du as q ueslões sàoindependentcs. cxi!;elll explicações 
sepnradas e podem ter imrlicações soci:l is profundamenlc diversas cm suas 
diferentes combin<:lçõcs. 

Se essas noçócs gerais fn%em sentido. ebs devem permi tir lUn" ;ntcr· 
pretaçiio n(Jvll do papel hislônco dos conhetimcntos lllodernos no Brasil. O 
objct iyo do texto que se sc~uc é sugerir. aindi1 que a 1'60 de pci'isn ru. alguns 
lemas e linhas gemis para essa inlerpret:J:çilo· . 

o iluminismo cien t(fico no Brasil 

O conl1ct:imcnto técn ico c cientifico smgiu na Europa como pnl'tc da 
ideologia de gru pos socinis emergenles, como purte d:\ tcndênci:l geral l\ 

4. O moocmi"110 (C'" ~;do nlllplamellli! di .. c,lIidlJ no Ilr:ISII. I1l~S qu~~e qu~ cxclo.~ivnlll~"I C 

COII10 I'cn6mClln t,,1,~liC\l e lilcrál in. um:! 1!I~l'atl.r~ quc n~o ~tr.í Ir:und l alll';, 
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ampli aç:'io dns liberdades e dn panicipaç:'io polit ic'l . tan to c m s ua vertente 
ing lesa qua nlo m\ contillcntll L Na América Lmi na, no entanlo, esses l:onhec i

mentos rOl'tl m iln ponados pOl' gru pos ex tremnmellle rcs tr itos, freqi.ieO!C111enle 
de eli te, que os ul iliznvam na compclição com as eli tes mais trad icionais. 
Assim. n50 é surprcendente que OS" co ncc lto!l. u$u;Jis de "progressismo" e 
"consc-rvn c!m ismo" não se apliquem com fac ihdade. Exemrlo d isso foi 10s6 
Bonifácio de And nlda, fig ura cenlr:J1 do mo vimento bms il ei ro pel:l Jndepen
dênei,l e inteiramente :1 par dos valores [x;lgmtitieos da Europa de seu tempo. 
Não hâ dúv ida de qUe AI\l'lrada pode ser qualificado de progl·cssist'l por seus 
projctos de orga nizar um Estado moderno, r ür fim à cserl1 vidilo e erinr uma 
universidade moderna nO Brnsil. Esses objet ivus, poré m, eram incompullvcis 
com um sis te lll n político aberto que, dei;<ado ;J s i mesmo, te nderia, quase cer
Hlm ell tC. a niio i t\ ov~~ r. Con fro ntado co m ns n.: a lidadcs da vida polit ica. 
Bonif6do de Andl'ada ae:1narin sC al i<ll1do ;) grupos que Il fío cOl1lpan ilhavalll 
SU:l VIsão do social e do cconõm ico. sendo, finn lmen te, e xpeli do de SU .H, 

[los i çõc.~ de poder c de i n fluência~. Seu d r~ ma antecipa o desti !10 de uma 
longo suces~iio de in lelectua is q ue nu nca conseguiram co mp;Jli hi li Zlll' sua 
vis50 de mu ndo com as rCêl lidadcs 1}Qlíl icas cm que viveranl . 

Qunl\do cil'cu ns!3ncias fon;a mm a cone pon llguesa a vir p<l l'a o B!'nsil 
no início do sécu lo XVIII e conceder ii nnliga coJô ni o .~Wl virt ual indcpendên
cin, os f}O r1ugueses n:'io ta rdaram a criar uma escol ~l de engenharia m ilitar no 
Rio de J:1I1cirO. T<llll bêm crifl ram duas c~colas de med ic ina, umu no Rio de 
Jnllc iro c Qulnl IlU vel ha cap ita l co lon i ~ll, Solvodoi', a lém de autori zar a aber
tura de dil as escolas lh.'- d in! lto. cm S:io Paulo c cm Rcci fc6. 

POUtO se s'lbe sobre as ('azôes q uc norte(ll'um ess~\ s dec isõcs dc 
eSpcl: inl i{lades c lu ga r. Illas ntê Ccr ll~ ponto é poss lvel espec ul<l !'. Nos lon
gos sécu los de domínio <:010n i<11. os portugueses jamais pcrm itinl l1111 c l' i~l

çuo, 1\0 Brasi l, de U111;\ uni versi dade de or icn tilçiiu católica do tipt,l d<l ~ q ue 

foram cr iadus em tMltas panes do Impé rio es pa nhol. As re l llções d o 
Eslado pOrlugllês com a Igreja se mpre fo rnm si m biót ieas nl.IS con flita ntcs, 
como litou cla ro por ocasi50 da expu lsão dos jesuítas 11 0 s6.:ul o XV III , 
lendo eomo prillc ipnl resultado a im cfI' upçiio do co nt l'ole q ue exerciam 
sobre a Universidade ele Coi l11bra. Jamni s houve UIl1 cis ma aberto en lre o 
Esl:1do portuguê.s e n ré c a o l'lodoxill cát6l icas, como se observou em mui
tos o utros paíscs d a Guro pa Oc ide nta l por meio dos mov im entoS da 

5. Ver EIlI;I,~ Vioui d~ CMI~. Tile 8ru~l/i<ll1 Em/IH'I',' MI/Ii,< iII/I/I/~/lII/in. Chicngo, 
Uni\'u~lIy ll f Chicago Prcs~. 198/1. t~pcci"I ,"e" tc o C.lp. 2 

6 . 1':I''a umn hi.<lón:l J~~ in~li!ll;ç!k.< .. dl,cncioM'< c ckl1 lilic:Jl; brJ~i tl.'iI'R,,~cr S. SehW:l11WIJIl. 
A S/lun' J'w S. ínllce: TIl" f)"I'~ /"lmlfm I"~ rll~ Sl'inll'jlc CmllllJ/lUi1im IJm~i1. Univer;il)' 
l'<lfk . PCIlII'yl\'nn'(l Ulll\'CI>:i ly P rc~~. 19\)1 (vers30 1l'~;~I~ e an\f!I;~da de. Fm"""rli" II" 
Ctlllllll/id,I1/,. CI ~IIIIJiI''' "" 8n),.II. Siio Pilulol!l,io de. J~II .. ir<'l. Ci ~ . E!I,lQIlI N;lcillfl:lllh"cp. 
1976: c S. SChWJl'IlII\lln, (.:<.l . ). U",,·eIJidHII.',' ~ IIIIlim/(',in Ciel,'ij;~·,,< 1111 Ri" de Jal/eim, 
BrJ~ iliJ. Con~elho N~tiQllal de De~cll ~olviI Hcnlo C.cntilico e TccnoIÓg,ico. 1982 
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ReformO. Todos eram (e, no Brasi l de hoje, <l inda silo) oric.ialmcntc ..-nt61i
COS, c II Igreja desempenhava Utl1 p<l[)Cl ecnl rõ"ll c insubst i1 uível tl:J cduc:\· 

çi'io dos jovens. noS ril Uil i s de passagem c cnquflnta l lIli ca fonte de côdigo 
mora l v,íli<1o, mes mo que r:l rnmcnl e segui d!'!. Um;l C:lrrClra snccrdola l, 
porém , difiC11mente era VISt:l como desej:ive l ; cm vez disso, crn Uill rt 
opç50 menor jJ<l r<l {l~ bnst<lrdos, os de ~:lIlg u c mestiço e outros excluídos, o 
que rcforçnva seu SlntJ/S rc lntivrlmcntc baixo. A elite preferiu IlHlndal" seus 
filhos parn as escolas de direi to. c a nrg.miznçfto e .~ trcm il menlC complexu 
d3 hurocru!.:ia patrimolllal pOl"l uguesn pllreci~ gtlrnnl i r emprego par" lodo.; 
os bem- n<l$cidos. 

A dislrihuiç:io das nov"s inst ituições ed utilcion<l i ~ pe lo lerri tório hra
sileiro 110 ~éculo XIX dei x" en trever \I modo como as I)riol'l{t<ldes estav" lll se 
lI ltcr:lnuo. A tl"illlsterénWI da Coroa portuguesa rafO. o B I·asi l sob prOlcçf\o 
ing l c~<l c pcrscguiçfio franccs" foi o pontO l1l a i~ [l.'Iixo d:-t histôri<l de Ponug;II 
eles(lc (}~ '.II10S gloriosos das descobel"las, e SU,I total dcbi lidildc mi li tor cl\pl i
C:l, Ccrtahlcnte, a prioridade que ~c deu a estolas miliHlres 110 Rio de l;llIcil"O. 
A seg un da prio rid<lde cril llle{li cina e cirurgia , 1<11110 por razoe!> lI1i1 i l<lfCS 

eO ll1o devido fls co ndições sa nit:irias hlmentüveis que rrev:l1ce i:1Il1 n:l c.ro(,;:.!. 
Nae)a 111<1 1S ndequ<Jdo do que sedi <lf em Salv,u lor. <l maior cidade do país e a 

mais impon"nle depois d" cllpitul, n segulldo estolo de lI1ed icin n. Como os 
cu rsos de di rei to er:lm COMi(lcflldos ii melhor garilll ti a de um bom emprego 

para os nl1los da pcqucl1<J nobreza locol no decadente Reci fe e nn eSln~ lladn 

Sfio Paulo, ess"s cidades ob ti veram as escolas de direito que desejavnm. 
T udo indica, <lssim, que..l Coroa co locou jll lllO il si o que lhe parecia 

IlIni s impon:lIlte. os cursos mi litMes. de cngenha ri n c I1lcdi ci nn, c dci;toU hs 
el iles locn is seus cu rsos de direi to. Se esta era, de l a(o. o. ordem de pr iorida
de daquele tempo , o modelo niio pelmi\uCCell ina lterado ou inquesl iomHlo 
nos anos que sc seguiram . As escolllS de direi w de Rct'ife c de São P:wlo 
llbslnram-se do domínio d<l le i C<lnônic:t e dos códigos IIWlicionnis porl u-
3ucses e comcçal·nm n receher o in ll uxo de. divcl·sns corrcntcs do pensall1en 
to l ibern l; as acndel1lias mililares evoluírnm p:'lrn cscol ll s de engenharia, {jue 
cOns ti luíam tCi"I"cno féni l pma os vnlorcs t'icnlíSl icos do posi t ivis l\1 o. c :t 

profissão mêdi e:t. esdm u)Hda )1or suas dcscobe rt as e re~ultadO$ nu COll1 hate 
115 moléstias trOpicllis 11 <1 vir<lcl;J do século, desenvo lveu suas própn <ls ilspiril
ç6es messiânicas. 

Esses descnvolv imcntos n5.o 1"0r:"II11, certfllnCn(o;, exclusivos de Portu ga l 
c do Brasil. A Esptlnh:l.lambérn explI ls:t ra osjcsu ít ~I S rJe scu Império durante: o 
sêculo XV lIl e fizer:.! um cstorço de oSgiOI"llWll/.!I/ lO que ntin giri;\ ;IS colónias c 
contilluaria exercendo SUll inrlucncia depois dos ilnos dn ill dcpc ndêllcia7. 

7. Ver. rol" 1':'tt""lllplo. Fmnk S~ltol"d. n'l! Id,,"' flf II,.. P)"/IlI" "I: CIII"l"I!It" ~ !>Irtlg~'~ /tO F"j",,. 
(I T('("II",cul Elo/e. AO~lIn. Un"·('-S;/I)' orTc~:I< I'rc\~. 1976 
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Os planos dos enge11.1Ieiros 

A noçiío dc que;] sociel.I<Kle pOde ria ser pl<lncjada e gerida por c llgc· 

nl1cit'Qs estava bem de acordo com ~1 trad içfio fra ncesa c tcriu grande impacto 

no Bm si l. Enquanto na tr<ldiçiio i llg lcsn ti cngen huri:l Semprc fo r:l uma 

ocupação menor c sem forns de nohrezi.l. a Éco le Po lytcchn ique foi. (Iesde o 

início, o Jug:ll' onde n elite nuministnllivQ f r:l ncc$tl era educada. L:í, a ed uca

çiío m i l i taI' era min istrnda jun1<1Jllentc COIll o treinumento em matelllril icíl c 
fíi;ica: pensavil-se que essa comhi n'lçào prep:lraria:ls melhores mentes carte

sianas, prontas pnrn construir pon tes, co mandar CXél"CI IOS e dirigir ii cconü-

1111 ;1 . Essa cJcscriçi'io c O" diferenças entre as trad ições imglo-nmerieann e t'nlll 

cesa sno, <1intl<l hoje, vüli<l:ls. 
O modo como <I ;JnlÍgn escola mi l itar (lo Rio ele 1<1I1clro mudou de nome 

e obj ellvos durarHe n "êcu ln XIX é uma Imo indic:lçiío sohre os papéis que lhe 

cl'am atribuídos. Quamlo foi fundado, cm I lHO, C0l110 RCtll Academ ia M i lit ar, 

esperava-se que oferecesse lllll "curso co\npletü de ciências lll:ltcl11{iticas, de 

ciências de ohservnç50, 'luais a físic:l. CJuímic;l. minera log ia. llletrJ l urgin c hi 5-

tÓr'., natural. que cOlllprecmJcr:í o reino vegetal c animal c das ciênci,lS mi liI1:1-
res cm tod<J sua ex(enMío. C0 l110 a de tüt ica como de fortilicação c anilhad:l"s. 

A profissiío mi litar l1Unca desfrutou de mu ilO prestígio l10 Brasi l . excelO m!vez 

no StJl do pafs, e os "spcctos civis sempre prev"lecel'"m n" escol". Em 18.'i8 a 
Academia M ilirnr mudou de nome. pass"ndo li ch;)Ill Jr-se Escola Central e 

finalmente, CIll 1974. ndOlOIl .1 denomimlçfio fr!ll1 cc.~:J de Escola Pol itéenicl.l. 

O (nlO de que a engcnhnria civ i l predomi nasse não signific<lv<l que a 

esco la fosse particull10nentc cOl11pc !C! ntc· cnquanICI l(len l pnnl n fOrllll1çUO 

espec iali zada nns téCllictls mecânicas ou de cOll si rllção ou para o estimulo da 

competência nas ciêncillS físicas e naturais. AdOlllvmn-.~c Ji vI'()S-lcXIO ultl'<l

p<lssflílos, quase 1150 h ~lVi <l aulas prútic<l~ nem cJ(perimentals, o trabalho de 

pesquisa cnl praticamente inexislcnte. ProVilVt:!mente, tudo isso n:10 razin 

mui ta diferença dianLe d:ls limitaclflS necessidades tccnológicfls da soc ied:ldc 

br<.lsi teim nflquelõl época. A E.~cola de MinilS de Ouro Preto. criadll soh super

visão francesa cm 1875, não teve um desempenho cSpCCi:lli7.aelo mui to 
mdllClr ao longo do tcmpo. <1pcS<11' de ler inicindQ sua~ <lt ividndes dentro de 

padrões acndêmicos muito mais estri to.'). O solo de Mill:1$ em r ico, mas não 

hflVit\ condições econ6 micfls para o desenvo lvimen to de uma ind tlst rl ;l de 

mincrnção que f izesse ust) dos talentos espo.!cinlizlldos que fi ve lha Escola ele 
Minas deveri;! formm? Somente em Silo Pnulo, onde a Escol;) Po litécnica 

8 C~11~ de Lei (k J de tl~ll.'lI\bro Ik t8tO. ~il~tla flOr T Fmllkcn. "Cmnot0l:i~ d~ Cifllci~ 
Brn,ilc,,-a". eu' S. Sch"'nl'l~l1lal\ . F'WII/tl{'iio da C"'lIIl"id(ldt' Cielll{jil'lI II/! 8w_<d. i'I'. <'iI .. 
p. JS2. 

9. lo~é M,,,du (/e Cotvatho. A E,~.., I(j dr Mi,,,,, df 011'-" p,.elw O P('''fI d/l Ç"i,-", • .'>50 
Palllo/Rio do: Jan~lro . c,a. Ed. N:ldllnnIlFincp. 1978 
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IOCül foi crindll em 1814 pllra acompanhar dc pertO 11 c.'tpallsão do sistema 
fen'ovi<ino para o interior do território cnfeeiro, atingiu-se um nível de ensi
IIÓ mai ... técnico e especializado. 

O que deu senl ido I' Esco la Politécnicn do Rio dI! Jnnc lI 'O (bcm t0l110 
ii E"cola de Minll$ e, cm ccrt,1 med ida, fi Politécnica de. Siio Paulo) foi o 
pnpe\ que de~empenhou na criaçfio de um;! nova linhagem de intelectuais de 
elitc, capázes de pôr cm chcque a cult ura eSI!lbclccidu dos bnchoréis e. dn 
rgreju. em nome da ciência modcrnn. A. doutrinn pos i tiv ista deu aos enge
nheiros a cerleza de que tinham o di rcilO e a competência de gerir a ~oeie{la
de, que se tornaria melhor e mais civi l izad:l se o poder estivesse em suas 
mãos. Os positivi~ t lls se mobilizaram eontr" n monat"quia, defenderam ~l edu
cação p'lra lodos e melhores salários para a classe trnbulhadorn, Ii:teram opo
siçt'io ii 19reja e a tod:ls as formns de orgflOi7-<lç30 corporal iva dn sociedll(le (e 

se OpU$Cf<lrn, por isso, n criação de Il!1iversidlldes), comb,J\cra111 n vnei"" 
obrigatório e. antes de mais nada, organiznrrlm-se em soe ied<ldc~ secretns e 
eonSpir:ll"llm [111rn n tomadn do poder . A. m<lrC~1 de sua v i tóri a, Orelem c 
Progresso. cst<Í mi! hoje registrada na bandeiro do puís. 

O positivismo roi apenas n primeirrl e mais evidente manifestação da 
tendência dos que cstavam l igados il tecnologia e às ciências e.xm<1S a eoncluir 
que ti nham a competência rcquerid:1 e, por isso. o direito de liderar n sociedn
de. Os mi litares, que no longo de sun hist6ri~1 pcrmanecernm corno uma espé
cie de côlrreira de engenho ria de segunda closse, foram os que se <ll;vel'olll 
mais fortemente, e por m,lis tem po. a essa ideologin; fll~inrn·no, sobretudo, no 
Ombito do Exército, que sempre teve UIll componente menos técnico do que n 
Múrinha Ou , nwis recentemen!t::, II ACl"Onl'Íutiea. I sso ni'io significn. evidente
mente, que CSSU$ corporaçõcs nlio fossem também poli tizadas, e mê mni s: mas 
foi no E"ército que se dc.'\Cnvolvcu uma visão ;JrtiClllilda do prlpcJ messi<"mico 
d:ls Forças A.rm<ldllS, consubsHl11ciad<l na doutrina de scgur<lllçn náciOllnl lo, 

Tnmbém o m<lrxismo. no Bmsi !. resultou enl grande mcdidn das trãdi
ções mili l fll"cS e de engenharia . Truduzido do francês, distanciado de mo vi
mentos operár ios orgnnizados e despido de sua inspiração hegcliann, o m:w
xismo tendia n ser visto simplesmente como apcn;J.~ ll1<1is uma variante do 
evolueioniJ:1Tlo positivista. No começo do séndo xx, imigronles iwlianos, 

lO. Ver, n re~pcilo, V~II():\ M. Cos!:\. A /:.'.1, ·"1,, S"I/rl '/m'''~ G"',I"rW Um !!.<Iml" de L""""II/"r " 
Pm;:nllllll.<, lIio de Janeiro, l~pcIJ . 1978. di~~lwç~o de mcsllndo. EnqllQnlo il11crpICl~, ~O 

li:c tmJ!I, I1hrang~nle e (ollnal do ~;~IC"I~ .~od~l. e.~~~ <.IOUlrin:l apre~~I1I~ gr~nde ~ill\ilnrid~<1c. 
eom~, \'\~Õ<:s rUl\eio!lllli~UI.' Il\~i. e.\!rCIl\Il~ <.I~ sociologlll pnffloninno, llll\~ ;\pro~m\.'l.ç~o (]II<: 
pode ~er Inai~ do que ~i'nplc, coincldênci~ e que II\er<,ccna ul1>n pc.~'1\li~u nl~l~ protuIIJ:\ . 
que c~nmina,~ \oçt\l~i\'c o~ Ilmlcriais de cn~ino do~ ~\lI'~OS que Olici (,i ~ SIIperion.'$ br~~jkj
ro~ ~C~1I111l1ll nos E.<lndo.' UI\idos 110 p~ríorlo do p&·gucl"r<l. C!~I':"IOlCIIIC nã(l ' [lnl"~oniann, no 

ellr~nlO, foi a coloc",~o d~ o"~~nil.:1ç:'io Il\ilit~r corHO guordiu in.<\lb-'Iilu;~e! du.' "(Jbjcrivo~ 

nacion~i, perm~ncnu:~f'. qlle ~en alll a[lreel1.;i~el; pelo c~ercí"io d~ j"ociOllalid ~de !\:cnkJ. c 
por I!\SO fOI1l do akllllct! dos lelgo~. 
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cspanhóis c da Europa Central tfOuxcmm para o Brasi l o~ idc<lis da organiza

çll0 e aç50 políticn das clnsses trubalhadOI·as. Entre eles prevalecia o nnarquis

mo, c tllguns nrleriram :IOS principias do socialiSmO científico do internlleiona

li.~mo comunista. A velha guarda eomunlsllI do país scrio tntciromentc suplan

lnda, no cntnnto, pelo grupo militar liderado relo capitão Luís Curlos Pre:<;Les. 

Se a insulTciçâo de 1935 foi um nnsco como movimen to poHtico. clu teve 

como rcsultildo, no entanto, que PreStes e seu grupo de jovens tenentes per
mnlleeessem 11 frente do Partido Comunist<l do Brasil nté. mendos dn dée;lda ele 
70, imped indo , dessn forma, a emergência de uma lidcrançn mnrxistn alterna

ti Vll. fosse ela si lld ieal ou intelectual, com as nOl51'e1S exceçõcs de. praxe. 

Os engenheiros tamhém tmtamm de assumir Lima posição mais direta 

de comando por meio do controle do habitat humano dos cidOldes. A cri ação 

de Belo Horizonte como novOl c<lpital para o nntigo eslildo de Minas Ger<lis, 

que deverin relHlscer com o advento da República, manteve-se como símbolo 

que ressurgiria quando um ex-prefeito de Belo Horizonte, Juscelino 
Kubitschek, resolveu dar nova p<lrtida i'I hislóri;1 brasile1l11 COI11 a construç50 de 

BraMlin. No início do sêculo XX, o Brnsil passou por smí experiênein mais 

signincativll de renovação urbana, peln transformação do Rio de J:.meiro numa 

cidade ao esti lo francês, durante a gCSti'io de Pereira Passos. Só !lgonl 0$ histo

riadores e sociólogos começam a eslUdar como se denlm essas experiências, 

quais erflm seus pressupostos c como as pessons se cncaixarinm ou noio nos 

planos que sab!ll das pranchetas dos engenheiros e arquitctos. As três expc

riêncins tiveram em comum pelo menos um::! earnclerfstic:l. ou sejn . a noção de 
que havin um rirmo a ser seguido, linhas rel<ls .'r ~Cfem transferidas para o 

mundo real, c que as pessoOlS dever iam ser levadas, convencidas, educadas ou 

simplcsmcllle obrigadas a aoeiI5-los. Em Belo Horiz:ontc, constnlída numa 

regii:ío montilnhosa, as elevações de terreno n[lo aderiram de bom grado aos 

triângulos e qU<ldraclos cio arqulteto A<lrão Reis, não por aca.~o um positivist:l 
que eSlud.'l1"lI nn Escola Politécnic<I do Rio de Jonciro. Os ml1lell"OS oprenderam 

a lição c conSlruíram Brasíl ia em um plõ."lnalto. No Rio de Janeiro. a velha cidn

de portuguesa , suja e apinhada, foi posta abajxo c as pessoas. ohrigadas a 
ahandonll!" ~uns casas, expu lsas para suhúrhios distflntes. cm um processo quc 

vOltaria 11 !>C repetir jl\ nos anos 60. No Rio, como em mui t.'l ~ outras partes, a 
modernii',1I(jÜO urhana tornou-se sinônimo de :lutol'ilnristllo c violêncin social I I. 

11 A ulod!:mi1.Hç:lo rOrç;lda do Rio de. J~nciro in.'ipirOIl·Sc direl~mcnle n~ renovJç'lo .te P3ri~ 

flOr Hall.~Sm;)n e, .• ob 1I1UirO~ 11~IX!Cro~, Icve implicaçõc.<; srll1ethanle~. P~I"n IImn di!.Cu:iS;1O 

n'''pln sob",: nlOl1emí7':I.Ç~O 'JlI;l.,,,a e .ICU .~ igmti c:lllo. ver M n"r"':lfl , Ali TII,,'ir S"liII "' .. /1,. 

IIIII! AI/"" The E.\.,lrrl~I'l"e uf Moi/I.'mil.'". Ncw YOl"k, 5111\1111 :lud SchllSler. t 982. Po,-a o I<io. 
vc, Jdfrc)' Nccdctl. ·'({io de hllciro JI lhe Tlim of lhe Cc,\lur~ MudernizallO" alld lhe 
Pul"i smn tdeal"'. JOlmm/ IIf /!III'I"·u"'tI"'((/II SIIIJil.'s, 2.-; (t) fc\' 198.l. c···MJking the Cal iocn 
BeUc Epoque Concrtlc··, liIl.fIIOIII} Urlllll1 flil/!" T, 10 (4) :lgo 1984. Po .. ~ (]m~ili~, vel· 
J~HlC$ lIotslon, r/,i M"dtl"lli", City; A,.d';ltc l'fI"I.'. P,,/ilin IIlld S"Ôtl.l' iu 8,.".flrII. 
Unl"er.~id3dcdc Yalt, 1986, h;"sede ((OUlorJdo. 
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Brasilia rccorda que cm nen hulll OUlro lugar foi làoe .... idcn le II cX Islén
eH'I de laços parndo ~ lIis entre o i lumi nislllo do~ engenheiros e () all lori l fl ri !\m (l 

pnlílico quan to nn mt)derna arquilclura brasilei ra. O puís en trou 110 mundo da 
nr'lui lCLUr!1 moderna IlOS anos muis ncgl"Os do Estado Novo, C]lLnndo se expe
rime ntavam idéia." de puder IOlalitoirio que rarec lal1J prevalecer na Emo pa. 
Parn OS tenentes que :lcol11p,mhanll11 VargM nôl lomneb do poder cm 1930, os 
regi mes soviético. a lemão e ilalinno emlll igua lmente fa scillanrcs e niío mu itQ 
diversos uns dos out ros. Depois do levante de 1935, sô os exelllplos fasciSl.:'lS 
conlinunrJIIl accil:í\'cis. Um puís cm CO IlSlfUç5o, poderoso c morlerno, prcci
snV:l de grnndcsobrns, c Le embusie!' disputou 1):\111\0 :t pnlmo com o i lll l iano 
Mnrccln Pi nccnlini o pri v i légio de conslruir (1 gr:l1ldl! sonho do Ill ini~t ro 

Cap1lncmu, n Cid:JJc Universiuhiól do Rio de Jnncl ro l2. Le Corbll ~ i c. l · e scus 
scguiliores brasileiros, liderados por Lucio Cost;'!, suirnlll derrotados, mns 
tiveram fi 0p0rl unidnlie. mais IUrlie, de eO llst l"tl ir a sede do M inistério da 
Educ<lçiio no Rio de Janeiro. Essa dispUl ll, que pode ser visl<l CO IllO UIll si m· 
pies conrron to entre grupos profissionais e estilos nrqUllclonicos, desenvol· 
vCII·se num fimh ito mui to m<lis nl11plo, no qu.tI O con fl ito ent re os jardins e 
rOOQv ins suspensas de L c Corpu:,;iCJ' e as col unas romanas de Pineenli ni ar,l· 
rece como a cncarnaç50 do con tl ito enlre foscislllO e soci <l li~ ll1 o. 

A const ruçi'io do ed ifício cio Min istério Jn Educnt<iio cont riblllria IXlrn 
dar 1\0 regime Varg;as, e especialmente ao seu minislro du Educação. Illllil aurll 
progress ista que nune!! tiveram nem prelcudermn ter. Escrevendo Clll 1945 
sobre esse cdi ric io, L lício COSI::! (I descreve. como ·'1 indn c pura !lor do CSpll·i to, 
prenúncio ceno de que o 111 11l1clQ prln\ o qua l c.\minhalnos inc!u t:WchIlCntc 
[>odcrll vir" se r. :tpesar das previwcs agourentas do saudosislllo rencion:irio. 
rl i'io somen te lI1 ais humnno c mais- j usto , scn5u. latnhém, ma is bclo"l.~ . 

Enquan to no Rio se discutiam os grandcs projetos. o p~'eICi t o de Belo Horizon
te encarregava Oscar Niemeycr e Cândido Pon innri de proj elnr e dccor,1I as 
cd ific<lçõcs que iriall l circundnl" i i l:lgoa da Pal1lpulha. Mais tarde, Lúcio Cost a 
aSSinar!;! o plnno mestre de I3 r<lsOin, N iemeycr pr()jelal'ia os ed ificio.~ c lodos 
j urn ria m ma is 11111" vez, pelo InCuo') por alglllll te mpo, que 11 arqui !el ura 
moderna 11(\ cidade nova seria um oovo iniciO de U11\" nova cr:l pilm o Omsi !, 

A Poli téCnica lambem produziu cl'npresiirios. O Capi !:l lisll1o hmsi lc iro 
em Siio Pnulo den va princ ipól lllIeTl tc da combinação do dlll hei ro das pbn la-

12. A Univel1,i(bd~ do Rio de JanclI'O. ~ob (I IIOllle dc U r\ iwr·.~lda(k do lll'~~il. dnx:,'i.1 ~" (1 

modelo que sCll.yil'in,n lodn~ ~,inslillliçi\el ,I.:: ':I' .~(IIO $u~do,. ,lo pai,;. QUllse lod:lll el\Crgl~ , 

porérl1. 0:':' dl:.~lj<!1ltl~ no pl~,\ejal\l':~11,) fi<!CD d.: s,,~s cdjfic~çlks. ii ~c,·em COI',llIlrd!l~ P,.ú~j · 

rl10 :1 Quinr:, da lJO!l Vistil . A~ 1\l;I(I\1clc.' do pro.ic ll' Pwçcll!illi clli:gn,am li ~çr ' ~~P<"!!l.' 110 
I{;o úe Jn"clltl. mn< a :;uerl"., impcrl,u que ~ obm fo~~c cxcclllaú,' Vtr S -"chw;(\"lZ II'~n. 

Helen!) BO'IIClly e Vnlld~ CO'IJ. T""'I'II.< df C/ll'",r~",". Hio rle Jn"c,roiS~o Pa ll lo. Pnl e 
Tel'fwEJ u . .;p. 198,1, pp. 9-'-105 

1;1. C~,I!l a GU~I!lI'O C!lp~"em!l. mil 19.15 CPDOC/FGV. Arquivo CU<I!l\'O Cn[ll' IIClna. 
CC/CoSIJ. L,. uoe. t. !O.'rrc b. TrulI<erilO crn T~IIII'''< de Ctll'<IIw!rtl. "I'. ,ii. [lp. 35.'·.15<). 
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ções de café COll1 o impulso (r.í1z ido pe lo'> illligr.í1IlICS curopeus. O engenhei ro 
oriundo d:"l Po litécnica do Rio de Janei ro v i nh>! de lima 01111"11 l inhagem. 

Ti Ilha COll1pClênci:l 1';11":1 Sanei" onde enconlrar á~ riquczá.~ m ine!":I!!) do p:l is (lU 

que tipos de grnlldcs pr()jelos o governo poderi:! se inleressar cm cmllreen
der. Silbin rrances, iis vezes lllemfio e illglês, e errl c:lpaz de l idar com capi lll

liSlas c governos eSl r<lllgeiros. Além disso, eSlavn e<luipado com os sohreno

mes que eonvin lw e linha os cont;ttos necessl'i ri os pnr:1 ohtcr .15 licenças, 

,Hllo rizações c concessões Ilnr" scus projelos. Esse l ipo de empreS!'í rio ern . 
decidicl;lI\ lentc, um dercnsor d:l inicimiva privilda, 11\:l~ só linha condições de 

se desenvolver iJ sOlllbn1 do ESlado. ESSD a.~socjaçi'io ·'neOltleI"Cllllli l ista" enlre 
ESlado e interesses rrivndos não CnI, naluralmente, nenhum n novidndc n:; 

Irndl~·;3o brast!clro-portugllesn de ndml11i~lr<u.;[\o co lonia l. Mas niio h~ dúvidn 

de que impõe cel"!;:rs conolnções pouco comu ns ü imagem conve nc ional de 
UIII cmprcsârio capi lal is!:J ' 4. 

U m úll imo derivado dn Irndição d<l Po l ilo.!c nictl lornl1l;Js ciénci as exa

las. A matem<Ílic<l, n fís ica e :1 astronomin surgem 11:1 nn tiga Polilécnic:J, gra

ças li uns poueo~ indi víduos de tolcnl() que se hencnei:1Vom de co nlUlOS 

estreitoS com a Franç:J c lC\llar<lm illDugllrar Ull1 espaço illleleclual c instilu

cion:t l poru n pesqu istl rUTa. que tlO mesmo tempo estivesse l iwe dos .ISpCC

lOS pr;,gm(,ticos u:"l engcnharin c d<ls rcslrições ideológicas do posilivislllo. 

E~scs Inlclccluais r.:r i lictlvull1 as l imi lnçôc.s du cduca,·ão prol"issiolltllizallle, 

escreviam artigos COl1lplc.~ {ls demonstrando os erros eienti licos do positivis

mO c envolveram-se 11<1 o rg<l ni Zllção dns primcirns universidades do p:tís, cm 
Siio P:lU lo e no Ri o de 1anei ro. Pur:.l eles . n eiêncb modcl"Ilj c n m.'l.tellHíl lC:l 

CI<l1ll ingredi entes neccssnrios da cultlll":\ modernll. e 'luerill nl tnll.cr esse ele

ll1emo rara o Br!lsi!'~ . 

A Segunda GuerrD M undial iria allel":.I1" ludo isso. A n(lVU gemçl\o de 
jovens l"ís iros, in icind;t relos professores eSll"n ngeiros dn UnivC!"si,hu!c de 

S:"i{l P~LJ10 n:ls déc:\d<l$ de 1930 e 1940 . eSlava con ... cne i t.l~ de que tinhn um 

papel lI1uilo ll1~is impofHHlIC l.I desempenhar. Esses cicntistlls acompanh:l\':llll 

os <lVflnçOS dlllcc llo logia nudeur, enlu~illsm<lVnl11·se com O USO tlu f :1c iona li

ul1d e lécllico-econômi ca 11<1 Iralls(orrnaçfiQ dn Uniiio Soviélic.[ cm grnnde 

pOlêncin c cOllsidcrav::lI11 que seu p:1pcl era Ira7.er p:1rr1 o Br:1$i l ,l~ v:H1lagens 

dn cncrgin nuc lear e os henefícios do pl<lIlCj:lI11CII IO racional. Para alguns, 

14. A ;uu:lç:"io i.lcs~c l;pO d~ ClHprt:<~no e .. eu COIl! t"Ol1!() com as '"t!j1~"le~ 1!l;1I~ n~c;o,,~li.<l~S l· 
c~tnli~III1!C~ d:l (CC l llJCI~lCI;1 br,l<ilcira pot!CI)1 ~c,· capmdo.< de (,muII ell\briull;k;~ nos Ilitcmn~ 
que ~colllpallhar~1H a c .. i aç~o do In.<I '[UlQ N:\cionllllk Tccnologl!lllo RIO ,Ie Janeiro Ve ... a 
I·C~I)<:iIO, S. Schwafllllmn e Mm;;1 H~lena Mog:llh5cs C3~HO. ·'N;ldo,,~li 'l)lo. I llici;llI~a 

Pll võlI!:I c o 1'''llI!t da I'CSqIlL~O Teç"olo.lgíc~ 110 D~~cll\'oh·imtn!() Indllsl fhll: O.~ p,.imÕnJlos 
d~ 11111 Debate··. 0",/1''' - Rrvi.'1II dI· C.CilCIiII 5'1("/1';.'. Rio lIe J~nciro. l upcrJ. 27(1): 
R9-111. 19S~. 

lj VCI. ~ I"t!.~rell<). Amoroso CO~I~. A' frI~w.r FII/II/lIlI/r""ú .• dtl M'II"IIIí1llt"1l. Silo Palllo, Ci,\ 
Eu. Nacioll~llCrii~loo, 1971. 



'" 
isso signil'icou mil ittl r cm pfll'lidos políticoS" comunistas 0 11 socialistas; p<lra 
outros, sign ificou participar de projetas governíl1nenlais umbiciosos e quase 
.~Cll1 pre frustrados na área de tec nologia avançod:\. Além disso, env id :m1tll 
esforços para IfélJlSrOll1lill" <IS universidades brnsileiras cm inslllu ições de hílse 
científica, ílbcrlas p<lnl todos, gcrid:ls democraticamenle c altamente envolv;
d<J s com;l solUfiâo dos prohlemns urgentes do paísl6. Devido ri sua identifica
ção com ti csqueru<I, diversos dos mai s con hecidos den tre e~sa geroçiío de 
cientislU ~ clllr.lriam cm conflito com os gQvc rnos miliHnes instituídos depois 
de 1964 e t;veranl de pnni r p<lra o exnio. Isso nno impediu, no entanto. que 
rIlU iros deles der endcs$cm a orientação nncionatisl<l e CSlíll iWl1tc quc os mil i
lares também personific<lVilnL Medidns como U rescrvfl de mercado pum n 
infurmáticn e. j{i nfl Nov!1 Repúbl ica. fi criação do Mini sterio dI! Ciência c 
Tccnolo:;i:J foram, par:l llluitos, <l consagr<lçao de SU:lS IU1:JS, 

Os médicos: "Melhor prevenir que remediar" 

A ideill de que a,~ ciências médicas n50 dcvcl'itlll1 limitflr-se li funçao 
cUI'nt i v:l, mas descmpenhar um papel mais ~oejfll, preven tivo. inSln lou· se 
so lidamente n()s cín:u los médicos br:Jsilei ros no séc ulo XiXI? Antes disso, 
co mo depois. o médico lidava b:Jsicnmenlc com ind i v íduo~ que o procu ra
vum cm husca de oj uda c que t inham condiçõc~ de pagur por seus serviços, 
As grandes epidemias de peste. leprn. vilríola. tubercu lose. ti fo. docnç:J~ 
venéreas ernm, em ger:1 l , da alçadn das nutoridades plib llcas c religiosas, 
que isolnvillll os atingidos, confortavtl m os mor ibundos. ente rravam os 
mortos e exort avam os SDudáveis ti nno viverem em promi scuidade, No iní
cio do século, provflvclnJC.n!c pel:l primeirn vez no Oras il, solicitou-se aos 
méd icos que Ir<Jt;:!SSCIll de entender :IS cau sas dns doenças que grassavam 
no Rio de Janeiro e quc sugerisscm Illcd id:1s para curá-Ias. Os médicos 
enconlr:.II'ilm prob lemas no ar, IHl nrqu i tewra, no fornecimento de alimcnlOS 
tI população, na moral socinl... Suas recomcndnções eram. sobretudo, de 
cu nho urhaníst ico. legal c moral. fulteS que e1.tri t<llllente médicns. c reque
riam a aprovaçiio e o empen!lO de autoridades ll1ais altamente posicion adas, 
Nas dêcndas segui nte!;, porém, os médicos tenlilrinm desempenhar um 
p:lpcl m<J is importante. 

16 S SChwnnll1lM, "Thc QUC~\ for Univcffiily RC~3rch ' Pohtk,; nnlJ Re."'::Jrch Ol'~,1niLmlon 
;11 L.11ill AnlCl'ica", CI\I Bjllrll WiUn.)c~ e AJnI E1Zlng~, 7'I1~ U"i'·n~il." R~.f~II,., '11 Sy,<tm/: 
Tlle PI/hli, - f'nllntl ,,( tl/~ Hmlle '!rStl~!III,<I.r_ SIQC~hohl\. Amqv;~1 & W;~,ell Inltl'nnlion,11, 
198.\ pp. IOt-tI6. 

17 O que se ~egue. n~,ill1 eotn<l o próprio 1{11110 deSl:l ~rçtlo. b~~~·ia·w cm Ro!lc11U M:\chndu, 
Anl1.i!ln Loua~i,.o. ROg<'f;O Lllz e K;lIm MUI'icy, DII""l'li" ii/I Nomw: /1/"'/''-''111 SII(wl " 
C/JlI.</;/,Ii('/ôro II" 1',III/IIJIII"h1ll/J BI'(I.fII,I{io Ilc Jnllcllo, GIMI. )\)78 



A FORÇA DO ~QVO lO' 

Os autores de l)al1oç(/o da Nor!110 ci tam uma tesc apresenwdn à 
Fllculdadc dc Medicina do Rio de JaneirQ cm 1839, dcnominadu A Mediei/lO 

Cml/ri/mi pora o MelhoramNllO tia Moral e Mal/II/tuçiio dos Bons Cosru
/IIes, como indic:l.Iiva n:\ no"'::! ment:l lid :lue de então ls: 

I'nlll que 'iC p, e~crve :\ snti<le de mM poputnçiio Irewmem O~ aUlore.~J , h:\ o~cc~si<lmtc 

<le imptal1!a,,:io de uma ~it:d~(le {,Inde n~o <C ~u,cilcln pnl.~õe~, ol"Je o C;10' roi (ksrciro, onde 

re in~ ~ or() e"l. oud~ lu ()O rUlle,un;I, onde nrUl e.ú~lcm lHon.'Iros, ond~ os co.<nul tes .~no do~'e~ A 

mediei,,: •. conhecendo o homem c D~ nllef1lçi\e~ de ~cu or~~ni,mo provoc~(I" , peb dC~Ofdc'n. 

deve gUlor o procc;sO de cSI~hclcclln~nl(I e o func;mwmen!o de.llll ~ocic~ t :l!tc. np!lllwndo !;cnlpre 

a~ C'\\I~ns Je atl~,,,ç~o e nclns ;,lle''''101do Orerece o :<:aber dO COlpo. q\JC dc,'c ~cr Ji'.'iC""nndo 

l}(l" Ioda ii sQCle<la()e. r,,",cralo com que c~dn UIlI cvilC :1 p~i~~o e :I d~.'ordt:m c qu~ <leve ,er:l 

bn.~~ <le runc,onulI1cnto do corpü soü,L E alll<la J fonnulnç50 do .~onho de um~ "cplibtica do~ 

I\l(::d i co~ . rcp\obliciI onde lodo é ordelTl. cnlmn. lu~: ond~ o equilibrio ~~d· inSI~umdu. Tc"'per~n

I,'n. conlÍl\ênci3, ,notlemç30 1I0~ COSI UIUCS. Ironqüitoda<lc do ~Ima s.'lo \'1I1U~~~ (]ue se- op(Jcni ~ 

luobulcnCIJ c tlc~o .. tlell1 cnl tlcfc,a <lu ,,;(/:1: villude~ cujo exercício é.1I:lad(lJ'atlo U lima ~{>ckda· 

(Ir. (]U~ O p~"lIIil", que o fundn . A In ~diclI\a c~llldn a innut!ncia <lo e;:mdo ,0e i ~ 1 sOb,'c o hOIlIC'Ill. 

do modo tle I!0"~rno. d~ libcl·dndc .. d~ e,cravid~o. da, crcnçM religiOS;j~ e J p~l1ir !ln". pcrccbcn

(IO:lS ~ I te rnçôe, r"llcionn is 'lu.:: rOOem deellrre.,· dC~1:I influência. faz ~un proposl~ de :i<ICledno<: 

<lc C<l llil,brio J9_ 

A Socied~l(!c de Medióna do ~io de Jllnciro. CrülÓa cm 1829, dcdlc'lI·
sc-ia persi stentcmente ao ohjetivo de coloca r n s06cdnde ~oh a supervisão 
cjenTífica da prori sslio médica e, :)0 Illes mo tempo, IlITaria com todas as suas 
fo rç<1s con tra as formas não-institut:lonnlizndllS de trabalho méd ico, dn 
homeopatia à mediei nn cascil'a c trrtdidonal. 

É justo, provavelmente, dizer {Iue n prorissão médica nunca teve, no 
Brasil. :\ mesllla rorçu que tiveram os engenheiros na defes<1 de ~uns propos
tas amhiciosas. Uma das explicações pnra esse fato é que o mercndo p 'lI11 li 

pr6ticn privnda da med icina sempre foi melhor do que o quc cabi n aos enge
nheiros, e por isso os méd icos tinham mclhorc.~ condições de abraçnr mn is ele 
per(o os cânones de umn profiss1io l ihem!. S6 os médicos mllis Hgndos a hos
piwis genlis, os sanitaristas e os médicos mil ilJres lcntari:.an desempenhHr 
11111 papel nL<1 is ahrangente . Suas maiores rcalizações deram- se no inicio do 
sécu lo XX. qUllndo os especin li st :-ts em medicina s:wit:íria se uninllll :\os 
e nge nheiros p:lra a reorg:lniznç50 e snncnTnel1to do espaço urbano. mais 
espccHicamente do Rio de Janeiro: n cidade fo i rasgada por largas avenidas, 

18 Tomá" ""lune~ Abreu , A Med,u"" C,WIII/)W /m", "M~II"'I"II"'tfll" d,1 M/,ml ,. 
Mm'lI/f"f';/> rl". /I"" . C,"UI/I'il·. le~e ~p,1.:senIJtln ~ Fne\lltl~de Jc Med;eln;1 ,to n,~l de 
J~neilo. tH )9. 

19 O(m(lpl" {/II NOfljw ' Mediwltl 5"1""'/1' Cmwi lm{"lio du P.IIlfwÚr';Ullrl Bru.;i1, "I' cu, pp. 
197· t98. 
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as casas invndidns cm busc<1 de :iguas cSlagnlJ(I,ls c a populaçiio ohl'igllclu li 

vncinar-sc cm Il1:1SSfl conlrn .1 \lndol;) Os tumu ltos que disso rcsu l larnm, 
conhec idos corno II "revol tn tlJ vacino", alcstml1 a violêncin a que li popula
ç50 foi SUblllC\ lcln!ll. 

Se os medicos, enquan tO grupo org:miG:ldo. nunca del ivcl'rlm 1I1U1 1O 
poder , eles se aproximnrunl l110is das ciêncins sociais do que os cngcllneil'Os 
c l i vcrnm um impoflfln lc pnpcl nu' dcfilliç5o das ideologia!) soc iais prcpondc
I'tllllCS no pnís. A :1I11l'opologin fisica surgiu, enlre n6s. C0ll10 um !"fllll0 da 
medicina legal. Nina Rodrigues, dn Faculd<ldc de Mc=dici n::J da Bnhi:!, Inlha
IIwvn, n<l virada do século. com [corias hiológicas que huscavJIll ligações 
entre fonlHls físicilS C comparlame nto criminoso. Essa lilel',llura conduzi" 
dil'er~IIIlCnrc <I qucstclcs sobre [IS qualidades Ce os dcl'citos!) lilciais ti:.! popu la
çi'io hrasileil'rl e :lOS problemas ele Illiscigcnnção e degcner<lç50 I'<leial. As 
cxplicnçõcs p[lrn os problemns npresent:\Clos pelos brasileiro!; - prcgu iç,l , 
luxúria, indll.ciplinll - trntlsi'criam-sc das anrigls teorins cli m:ítiC<l " c 

fl mbicllwis p<ll"J as novas tc()!'ias biológicas, supostamente ll1;'li s cicnlílkfls'1 I, 

Es~c uiagnóstico leriu de d:)r origem n 11m lrat::lIncnlO, A eugcnia tor~ 

nou-se Clueslão importunte nos cin.:ulos médicos bnlsi lcir'os, c ~111 1920 rCilli l'.ll
V;J-SC no Rio Ilc Jllnciro O pl'imeiro Congresso Brnsilciro de Eugcnin, com par~ 
riciprllltes de clivcrso.~ palses lati IlO-ilIllCricn.nos. seguido pela erinçiío, cm 1931 , 
dn COl1liss;}o 13raSi lciru ue ElIgeninn . Propunham-se intervenções cm muitas 

flrc<1s, desde cxames pré-nupcinis, 1';11'0 controle de óoenç,ls vellércas, <llé fi 

cS lcriliwçiiíl dos alcoólatras. sifilílicos c e~qtli'LOfrêl1icos. P;lra algul\!>. o esto

que racial brasi leiro lleverillllpérreiçonr-se narumlmcnlC com [) tempo, graças 
à superioridade do .~angue br;JIlCO. OUlros, menos "otirniSlas", cx igilll1l limita
I,'ões c$ll'itas aos cnSlllllcnlO.~ inlcr-mcitlis. Todos {lLleriwn que o,~ imig.rlllllcs 
asi;ílico!> e outros pertencentes a l11çal. considcmd:1S inferiores lúss~m isolndos 
c que se ri:t.cssem leis filvorilveis fi imigmç.io de europeus ocidenlaisll, 

Eugenill e raça dcixnrlllll de ser assunlOS legltimos plll'n :) illfl'!!ligEII 
t"irl brasileirll clepoi s da Segundn Gllcrm Mundial. Os nvanços ex l rnordin<'i 
rios dn medicina cur:ltiva dunl111C fl guerra e nos anOS que se seguiram. nsso-

10 Jo~<! Murito de Cmvnlllo. Os OCI/OI,f,;ml"" S~O l'.1ulo. Ci~. d~s l..clr:l'. t<)87 
21 Nin~ Rodl'lguC'< fOI 111\1 c~erilor pfolifieo. d\.'ixJndo "~~Ia obm c "''';IO~ di~dp!lto<. <los I]ll:1i~ 

11 ",~i,~ cOllh"cido. 1"'\)"'I\'CIIlIC1I1C. Ii AI'IlI1' f{nUlo,," (1!~IIlOS , 11).:0·1 1).:17) , A ~~.,êllcin d~, 

pl~~\1l'a,õe" .te NlIla RodrIgues 1"~'bpnr('CI': no ló",lo (te um IIwo cm rr~,\c<!~ (tue nunC'1 
chegoll" cond,,,,,. te, /)úi",;r .. ,,, ''''w~ /"'fl"',/,, .. ~I''''''II", .. I I/t'~ /".< """I'/C' IlIill< dl'< /m.1',< 
dl","I.< Fora ,lo Bl'n~it. flcQU 11111110 conhecido ,CII 1i"I'<I Til" ,VriL.'''''' ;/1 IIrll:I/, rl!Qlic~do 
cm 1 <)4~ n p~111r tia 1':..1;<;50 bl',1SltCIr:l ík 19,12 /Nllla r{od rjl:"e~, O, A/rl!-",ms "" 8um/, S~(1 
P,wto, eia. Ed. Nnciollal). 

)2, Nancy Slcp~n. Tllt 11/1111' lU cII!I. .. "k.r· Rm'(>, Gtllllcr Im'/ N"IIIIII iII l_mi') AII/u,,: ... Ilhncn. 
Corn"lt Unl\'cl1õlly Pl'''~s . t99t 

D NJnC)' Slep~n ob<c.r"u que no Bmsit a CII:;<:III~ lenui~ n I~r 11111 forre eOll'tJQllelllC t"m"rc~iJ -

110. abl'illdo C'I),1~O p;\l'~ leoria, "miIlIlS[JS" de <lpnil\Or~ll1el1lo n~;~t. 
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c i<ldos 110 próprio sucesso das c,tmp:lIl h<ls s31l iUírias e epidem iológicas clus 
décau!l!\ 3nter iores, dcixanll1l íl proftssiio méd ica scm p lfll:ll 'orm::t soe i ::t l c
rdco]ógicn pró[lrül. 1!ssn situnç'iio comcçnri a :l mudnr nova men te nos anos 70, 

co m doi s processos simult âneos , O prime iro foi a progres.~ iv : t erosão u;) 

med ic lIl il enqu<lnlO profissão lihc.ral , com O aumenlO UO I\lí\llcro de l11êdi(;o~ 
e õ) c1cv.lçilo (lo custo da lllcdiciml , processo que coincid iu tom a <l l11pli;I<;50 

da previdênci <l social c,)mo um gr<lllde sistenw esl al:\1 de medici na curativa, 

O segundo foi o reaparecimento, nos cen tros urhanos, í1c cnfermi dadcs coo
wgio:.as que pareciam ter sido clim inad:lS nos anos [l nte riore~. Com essas 

a ltera~ões, as n OVU$ gerações dc médicos brasi leiros siio muito diferentes dCls 
::t nligns. Em sua maioria, os novos nlé(]icos s;10 cmpregndos dos s!;! rv i~os de 

saúde , estão organizudos cm sindicntos c. recorrem i1 gre.ve. quando sentell1 
que neces~ itam ; provavelmen lc Il iín siio Ião hem lI'ci n<ldos, em média, quanto 

se us lIntecessores (nas melhores csco la!), [lO I' Olltl'O Indo, su a fOl"lllrlçiio é 
quase Cerl :lmente melhor d(l que nuncu) e têm úma pereepçao aguda de que 

os probl emas de saúde que enfre nt nlll dia a cli~1 nos amhullltórios ti:! 
Previd~ ll ci a niio s:10 ['undulllentalmenle biológicos . mas ,~ocinis a económi

cos. Parece h:lVer, assim, cm certo ~cll\ido, uma '1011 <.1 ao ponto de p:\rti da. A 

despe ito de sua [)ol iti7:oçJo rcnovad.1 e evidente mi li l fincia, [lurccc i ll1]lmv~

vcl que os médieo~ de hoje tentem, como no passado, dest"mld;lI- um;) h:m(lci 

ra próp ria de rcrorlll tlS socin i s. Vêe m-se haSlc:ulIellte C01ll0 traba lh:HJorcs 
intc leCluais, p:lrlC dc um proletnriado intelectua l crc.!>ecnte, c ICtl(km a ag ir 
de ncordo com isso. 

Os bacharéis de direiw 

A~ profissõcs juríd icas nilo sM propri:\!1lCnI C P0rl,luúras UC l'conheci· 
lllentO 110'10", 110 mesmo scntid(l {lue cn,gcnhnrill ou mcdicina, As f:lculdadcs 
de di rcito, no en\nnto. se mpre ;H,:olllpanharnlll de pen o ilS inovações do direi

to positivo de outros p;lísc.~ , r rillcipalmcntc europeus , e neste senl ido cu m
priram UJII papel modernlz.ador si gnificativo . CQlI1 :'! Igum:ls car:1CtcriSticas 
bast<.lntc espcc i:l isN 

No início, :lS cié ncins soci:ti~ n50 se distinguÍlll11 do <l ileilo. Na rra<li

~' iio adlllin isl r; ll iva pOl"lll gUCS;l nUl1en houve .~erllra~'ão clar<l Clllre os 1"<lIllO$ 
ex ec uti vo e judiciário, c os eOfJxls Icgisl;l\ivos, qwtndo exi st iam, tendiam <1 

ser déheis c suhordi nndo!> :lO governo CCllIn1 1. Freqüen lar lima faeuldaôe de 

:?A. Sol>,c o cvolução {lo CIlSIo IIJ jUfirJ,co "O tl r~,, ;I. ver Alhcrto VCrI:1,1Cio Fitho. 1)',.< À,-,-,,,III.f "" 
lI"rll",~Ii,<,'m. S,\n 1'~lIl o , I'cl '.'fl<'~d ";VScC I'CI;II'LI d~ CII[I(l11I. Ciénc,n c Tecnulogla. 1977 
I'", ~ ""'~, cnl ic" cunn",rJcnlC no C"'~'IIO jUl id,eo :1I L1~1. I'c r J'IM: &JLllInto Fmb ;I ".~!'" owl 
<I" DI.<ill"JIln'<li4·O, 1'01'10 Alcg,-c, Sér~1O A"I<.)" io F~hri.< ErJilor, 1987 
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direilO c colar grnu não significav:l ndquirir uma profiss50 especia lizada na 
assessorin ou advacoclo ju!'idica, como ren(!e fi ser hoje:. Os cursos jurídicos 
runcionavnm , hilsicnmcl1tc, como processo de socializaçiJo das novas ~era
ções de elite e COmO prcparnção p:l1'a ocupar as posições no governo q1le 
[ludessclll ser obtidas por meio de laços rolíricos C ramilinrcs. Quando não 
geriam a coisll públicu dircLaI11Cnlo!, os udvogados cuidllvam dll ITIcdioç50 
elllrc o Es(auQ c 0$ i nlcresscs privados. Ca lTcir,ls jurídic:ls 1:11Iscadus prcdomi 
nunlCrllClllC na competência profissiona l especializada re.ndiam n ser I"llras c 
só inl eresSClv<1t1l a uns poucos que não dispunham de OUlros Irunfos. 

Um;, das conseqüências uess;) plOximidacJe cntl'C direi to e governo roi 
o desenvolvimento do direito adll1iniSlrmivo C0l110 um~t d;lS m<lis signif"ic<lli
vos disciplinas das escolas de direito do país. O direito administrativo illlpli
cn um "positivismo" jurídico que se reeusn a ir <lICI11 do texto dn normil c, 
neste ~entido, choca-se eOI11 tiS doutrinas jusnnturnlistns que sempre foram o 
cerne das ideologias de justi f ic<lç50 da protissão jurídica no pnís25. Ele tnt\l 
pouco abre cspoço pom uma sociologia do direito, Essa esquizofl'eni:t entre n 
prnriea e <l doutrina jurídiciJs talveZ explique;] dil'ic.:uld<ldc que os cursos de 
direito ,ué hoje encontram. no Brasil. em, de fnto, ~c l11ooemiz:lt". 

O dircilO adlllinistrntil'o é. cm eerlO sentido, uma teoria Icgalistn da 
<ldministnlçüo púl"llica, em que a rorma lidad.:: das leis escrit<lS é o único ele
mento da re<llidnde levado em conla, Em 11m sentido l1l<lis doutrimirio. u 
direito lldministrntil'o ocupa-se daquelas silllações cm que uma das panes em 
um contrato legal, o governo, não só tcm mais direitos do que a uutra, () indi
víduo. como tnmbém control<l partes substanciaiS do próprio sistcI1l<l legll l 

responsável por dirimir eventunis conllitos de Interesse. Nesse sentido. ele. 

permite tanto a advocacia de interesses privados jUllto ao Estado como um;\ 
lecnologia de montagem de instilUições e procedimentos governaméntais. 

Umll versão mais gr,cwdiosa do direito admi llistrativo, desenvolvidEl 
por um pequeno grupo de eruditos, é o Ch;"J llHido "constiwcionfllislllo", que. 
n!l ll"ndição brasil ei ra, signific<l nfio <I compctênci !l em tr<llar <los <lspec tos 
conSlitucion<lis das questões leg.ais. IllUS a própria C,t p:lcidHdc de propor 
legislações anr<lltgentes que <lretam as delinições legllis b5sicas da organiza
ção inslitucion<ll do p<1fs. Nesse st!"nl ido, o constituciol1a l ismo estri parll as 
ciênci<ls politic,ts como o direito administrmivo estú par<l ns eiencins admi 
nistrativas c organizaeionllis. O Brasil PU$SOU por nlternçõcs constitucionais 
sufü;icntcs, ,\o longo de sua história, parn llI.:lrl(cr scmprc ol.:llpado um punha
do de competentes ConSlitul.:iol1:\listas (1824, 1891. 1934 . 1937, 1945, 1967, 
1988, t!" diversas emendas e atos COllstilUciollais entre uma e outr<l dato). Os 
constitucionalistas runc'ionam como assessores e!c grupos políticos innuentes 
cm l:lel'fodos de crise potíticn e dão forma legal pnr;:! o <ljuste ~as transiçõc~. 
A té hoje. não se tú. um estudo nprofund:ldo desse lipo ele teenOCT<I(a e seu 
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pnpel na políliCi\ orasileira. Vflle n peMl mcnciol1nr, [}orém, os mineiros 
Fr'\11cisco Campos , respons,íve l pela maior j}al'le dn Icghlaçiio aUlOriuíria 
br:lsilei ra desde fi década de 3026, c Afol1w Arinos dc M clo Frtll1co, alivo nas 

consl i tuintes de 1934 a 1987, C0l110 Inlvcz os e;<emplos mui s signij'ical ivos 
dessa pequena elite. 

Os ndvogados rOrtlm, porlllnlo, p(llilicos, pr()fis s i()n !!i ,~ e tecnocraws 
de 01 10 nível , mas ra~amente utlln illlelf(qel//sit! no senlido mais cI,issico. As 
facu ldll(ks de di rei lO, porém, IOfllamm·se famosas enqu:mlO centros de <l li 
vism6 político estudanlil. f'erlôrneno an l igo nn Amêric.l Lrttinil que prcllUllc!u 
com grande anlec ip<lçT!o processos semelhanles na Europa c nos Eslrrdos 
Un i{los. Os cstudrrnlcs de direito lidcrarlll11 as Illllnifesl:u,'ões pehl entrada do 
BI'asil nu Segunda Gnerrn Mundia l c co ntribuíram decisivnmente pnra o 
dehilitamento c tinal derrocadrr do Estado Novo, e corlli nuamm <llivDS nos 
ano~ ,illl'eo~ dn União Nacionil l dos Estudantes, mé '-\ décrrda de 1960, 

A opo.siçiio llwis ativ:! <lO regime mililar de 1964. no enlilnto, veio 
muito mrris dos advogrrdos j:í fOl"Olfldos do que proprirrmentc de estudantes. 
A bnndeira dos direi tos humanos permiliu às assocl:lçõesjurídicl1s reclamn
rem a si UIll papel cenlral nll vida do país que <1S nu vogados vin ham perdendo 
de rormo marcante. O que aconteceu com os c~ILlda nle~ de direito nfio roi 
muito di stinto, nesse pnnicula1'. do que ocorn::nl com as instillJiçôes de CI1$i
nO superior e seus cSludnntes como um lodo. A Illohi I iZilÇ:iO pol íl icil e~tud :ln 

til no Brasi l ,H ingiu seu ápice nos ,mos 60 e, desde ent30, vcm declinando 
constrrnlemcnlC, depois de alguns !lnm de radicil li zilÇiío extremn no iníc io 
dos anos 70~7. É difíci l dizer se a tle.sll1obilizaçiio que houve, desde cnl iio, toi 

resultado (ln aç50 repressiva do~ lI1ihlrrrc.~ ou conseqiJEncirr de novas realid:l' 
des. A repressrío ilumenlOU Illuito, evidentementc, o eU~IO da mil i til llcia, mas 

podcrin tilmhl!m ler i nccnl i ',l ado o descllvol vi mento dn resi!'i têntia e dn oposi

çiio. M uior efeilo pode ler tido, nesse processo. a gral1de tlrnptiaçITo no acesso 
ao ensino superior, que pela primei ra vez nbriu cspnço pnril grup(lS soci ais de 
origem menos eli tizadrr, cuja preocupuçi\o prilllOl'díol cra su a própri a mobi li· 
dade e os pequenos pri vi légios recél1l ·udquiridos, c nesse sent ido profunda
mente diferenles das jovens el ites cOll tesllltiirias dos anos <Interiores. 

O novo fenômeno lias ill sl ituiçõc.~ dc ensino supcriOl' hrasilciras nos 
anos 70 e 80 é a 1Il0biliJ:<Içiio dos pro fessores c de algulll'Js cil tegorias proth· 

16. Nos anos <lo raSC " 'IIO. C<lIllJ>O_ rCl. UIIlU letl l~li";J nmbiciQ.';' Ik <lar UIIIJ run<l;lIIlCtllaç:io 
111<11.' al!l!lli~ntl~:1 ~Ul nl~nt'ir~ (te elllc\\tla:l ordem 1'OlillCa e (( pnit, cD co,,~, i!ll cio":ll >ln 'lllal 
'llW1J"~ ' SII"S fonlc~ . 110 cnmnUl, ~,,,,,,!I o~ leól'ico~ <lo I::' .\çi~mll curop.:u, unw Ii I~ r:\LUrJ que 

,,~ l<.lrnou ;'lIIlili~.jvcl no períOIlO <lo pds.guçrrn I\c~rou. COl\1I1 <llll~x. li pdrica Ve. 
Fra'jClsco Cnl!lpo~. O El/lUj" Nmi,,,ml' SIm t:.fIrlJ/llm. SI'" Cm,wlid" Idt'll/á~r"I!. Rio <lc 
J ~jl~ l ro. J. Olylllpio, 19~O. e S Sch ..... lli·IZ'UOII. Hekll~ Bonlt:n~ e V~nd~ CO~lO, 7'eIllPo,1 ri .. 

C.'I'f",e"". . "I' di., pp. 61 ·6."\ . 
17. E.'~i\ .';eqiléncb. dig:l'>C do pn~s:lgclll, ocorre;lo l1\esmo r~lI\po ern lIlUltO.' Olllro~ p:Liscs, 

slIged n<lo UIl1~ cnu.'nlldn<lc COIUUII1. 
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siOllais, como :l dos ndvogados c li dos médicos. Os profissionais ele ligara 

S:lQ, em muilOS casos, os csludnnte.s de antes: entendem de políticn, salX"111 
como se orgnniznr, como se e .~ I}r i01i r r~o li( i e::ll1lel1le. Além di sso. cncontrnm 
se cm uma posiç<io dil"icil, hasicllmen te defcnsivn, do ponto (Ie viSlfl prolis
sion:!1 e intelectual, o que contl"ihui jlora e>;plicnr olgumns c<1rilcteristicns do 

n!ivislllo político de hoje, onde os COlnpOllen tcs corporativos predolllinam, 
freqiienlcmcnlc. sopre o:'> dCI11i1is. 

O direil(l conlinua sendo urna proriss;i.o de preslígio. ma~ pa<,sou por 
tl"Unsfonnaçõcs il1lport:llltcs cm époclIs rccente...;. O diplomu de nclvognclo dci 
IIOU de ser UllW mmliçào prévin pnra ii c:l rrei r:l polític:l, c certn mcntc niio li 

gnr:Jnte. COll1inua sendo verdntle quc, para quem tcm as conexões e a origem 
soeinl nproprindns, o diplol1la de ;jdvog;\do cOtltinun a ter Sll n lItilid!\de. mas. 
na medida cm que foi nlllllet1tanuo o númen) de dc(cntolcs de diplom:!s. seu 
va lor de mcrcndo !cndcu ii diminuir. 

Mais Seri;\lllcnte •. o direito enqU:.Into di~ciplina intelectual jÚ lll ílis con
seguiu Irnzcr::l si;\ imagem de um conhecimento 110VO. Houve il lgU lllúS expe
riCllci:'ls de l11odcrnizn~rro cm lugarcs C0l110 <l Ftllltlaç~o Getúli o Vtlrgas e a 
Univcl·sidnde. Cm61icíl do Rio de J;lnei ro. que deixl\ram sua mmCH. Dcsen~ 

volvidQs com ;\ coOrera~iiQ de cspccin lislas norle-llI11el"Ícano!) nos ,1I10S 60, 
e.~sc~ cursos tinham COI1\O IHincir:l1 objetivo a prcpara~ão de. ilclvogndos 
cnpazcs de (rahulha!" com tiS questõcs Icgnif-i típicas de um lllen':ildo c:lritali .~

la moderno. lllilS pcrmnlleCer;1Il1 como uma expel"Ícncla isolad'l. freqlietlll!
mente referida, mlls in~urieietlle pnr:l permilir o tlescnvolvilllcnlo de um 
ClltllpO novo de pe~qu i Sils e c$[udm <Ie p(Í~-gradLlaç:io semelhante (lO~ que 
existelll nas dctnnis cÍl.~nci<lS sociais~s. 

Os cienristas sociais: n pC/is legal e o país real 

As ciências .~oc i ais surgiram 110 Brasi l cm IIm ~l con tr<lposi~'iio enlre O 
P:lI's fOl"lllal, definido por su,l leglslilçào. c SU:IS uuras realidades emprrit!l~. 
E.~cmp )ar . nc~se selHido. I"oi :l oposilJüO entre dois grandes nomcs, Rui 
Barbosa e Olil'clr:l Viana. Rui BnrhOS<l roi um escritor pl"Olixo, sua erud ição 
pareci " i n l"inili) e em 191 0 ele cncnheçou n cnmp:lnha c ivi lista cootril Hermes 
da Fonseca. como rcpresentante dos valores civis e liber:lis. Perdidas as eki
çi\c.<;, eom grandes clenlí llcios de rr:lUde, Rui Bnrbosa passou n pCI'~onific<1r o 
que de melhor {) pellS<lmento jurrelico el';J capaz de produ:tir. 

28. ver David M. l'rubcck. Lili'" 1'/1/11/11/11: (/11111111' Vr, rl0l'lIle'" O/I/Ir Om:iliml C,ljllIO/l ' ti 
SIIII/\ I>{ 1_lIIr iII EC/IIII""'f CIII/llg~. Ncw Yo,.\;. Ncw York Ulllwl1<ily. 1971: JO"(]UII" 

FJkllo./l//'·ol:/llI"" EIIIIIII! },,,.,·tlW/I r Mf"''''/II dI' T,."/,,dllll. Ikcil"e. iI'I~~';II1~nl1~. 1911.4 . ~ 
Jo~é Edunrdo F:lri~. ii f(fj"I"/III1 dll EII~l!!o J/ll'{lIi, ". "I'. ci/ .. 19S7 
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Oliv!i:irn Viana cril sua nCmesi~. Recusava-se a olhar o Br!lsil c os 

brasi lc iros por Illcio da lente do dirci to c, cm luga.r disso. tratflvfl de ver a 
l'cahda{le sociológica suhjaccntc, Comparnva n textura dfl soeiedilde ~rasi

lei ra às das !i:uropéias e concluía que os t1l'Dsilei ros nÜ\l t inham os ingredien
te:. csscllciais plll'H a eonstruçãü de umn ordem dCl11ocni.lica, Suns cxplic:l
ções cos tllnlnVtllll ser de fundo r<lciol, na tl'Udiçiio innugurnda por Nina 
Rodr igues, e i nsustenl:lveis em lermos <ln., modernas ciência.s soc iais; 511<1 

análi se de como a sociedade bn.lsileirtl se orgtlniza em 101'1'10 dc cl~s fUI11i1i íl
res e políticos, c de C0l110 a orgllniza<;iio soci;J1 do pnís partin dessil reillid!l
de. I;onl inua sendo um L'lá.""icl) das ciências sociais brusileinls19, Nos anos 
30, 0livein1 Vian<l dcfendin as lendências cenlrn li zadorns e moderniz::lnlc!'ó 
do regime Vargas, con tra o jlCnsallle1ll0 fiberal dos anos anteriores, que con
siderava parlc da tradição formal e legalista que Rui Barhosa simbolizava: 
"O erro destes espíri tos leori:wdorcs [ ... 1 est,í na conccpç~o, em que IOdos 
eles vivem, de qlle um<l reforma polílic:1 só é pos~ ível por meios po1)l icos, 
Eles não concebelll Cjue haja outro~ meios c<lpflzes de modificar 3~ cond i 
ções da vida polílic:\ de. umu socieducle sen50 a modificação de SUllS inslilui
ções de direilO puhlieo"'!'. 

Seria necesSilrio, em lugar disso, Iroba lhar uirelnmcnle sobre a I·eali· 
dode. social. Como conselheiro do governo, foi responsável por muitas inova
çôes introduzidas n:1 legisl açi'io social naqueles 3nos c opunha-se iis fornws 

Illais cX l rcmadas de conservndorismo de direitn que co m ele coex isti<unJ1 . 

Oliveim Viilnil foi apen3S um ent re diversos ·inle lectuais, a maioria formados 
inicin l lllcntc Cm direito, que nllS déc;uJas de 20 e 30 trnl;)V,l de entrar cm con-
13tO com o Bmsil real 12. Além rios livros que cscrcvi<1m , também tenlaral11 

in i't uenc i:lf d i rclamente ° curso dos <lcontecimcnlOs e scnlillm-se nll·aítlos 
1)Clas âre<1s nas quais a soe iedade poderio ser <1tingida ma is d i rCI<1r11enle, 
como ::l cduc<1ção. 

A mobilizaçao em \orno uns questõeS eclucaciorHlis levou f, formaçiio 
de um novo grupo de cicnt iSHlS !'óoci :lis que fi co u conhecido como "os edu
cadores": Anísio Teix eira, Lourenço Fi lho e Fernando de A7.cvcdo foram o~ 
mais COnhecidos. No Início dos [lnos 30, o Mal/lfeslo dos PiOlleiros da 
Edu cartio Nova provoco u fo nc 1'e1lção ent re os intelccrlHl i s c<1lólicos. 
Apesar d isso, nos anos seguintes, os "pioneiros" engajarnm-se nu ma scne 

:19 O!,vt!iI~1 V;~IIII, O Idlilli.t"'" III' Cmwi/w(/7", 2, I.'d" Cla, E(]. NJcioll:l!, 1949, vlll. 14 1 (CoI. 
fll':I~iliJII:I) 

:00 11111/11, p. 111 
) I. Ele ~ o[lllo;, fl'Ol"cXClI\plo, ~o E.<IaIIlIO dJ F~lIlilin p'opo~lo pela Igl'I:i~ t! cl1~go l' ii propor que 

o gOI'erllo cllcn,.,.ega.,,;e QS p,·opri~ l :i,.ills r~l'~i~ p~r~ q~lc n,~ullli~~CIIl dirc.nlllC"le ~ "t!~pOll~:1· 
bilí(]ndc pda p'CY'(]CJlC':l <oc i ~1 na campo. Cf. Tem"iA< 1ft: Cn/wlIl'''W , "f'. (." .. pp 111·122 

n . Gilbeuo rrcyrc, 110 1.'111111110, hn"ia e~hld3do ciêntins '<OI.'IJi' !la Unil'crsidudc de Columbin, 
e c~sn j"or lll:l ç~o dislIOI<l IQll'Cl c~plique em pll1e ~cu i~ol;l1nC"IQ 110 :unb,en!c in l e l eclll~1 

bra~lIe;ro. 
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de projetos cducncionuis desenvolvidos pelos governQS de Siio Paulo. Rio 
de J.meiro, Btlnia e pe lo govcl'no federal. Na medida CIll que os CduCtHlores 
iam ocupando pOi>IOS na hurocracia educacional cm cxprlll~5o, lentando 
fazer na prática, C0111 <iS llcornodações que se fizessem necesslÍrias, () que 
ames pregavam cm livro, seus papéis de intelectuais foram sendo substituí
dos pelos de tecnocratas. 

É possível di scutir eternamente quais concessõcs crnm ou não admis
sive is e qunis significaram, na prática, uma traição aos idenis renovadores 
expressos no manifesto. O falO é que o sistema educacional brasileiro 
jamois preencheu as expectativas dos educudores, por uma série de fnlorc$ 
políticos, culturais c institucionai s que ainda n50 estão completamen te 
ente ndidos. Nos nnos 50, nOvamente sob :\ lidcr.'lnça de Anísio Teixeira, 
organ izou-se no Rio de Janeiro o Centro Brasileiro de Pesquisas Educacio
nais , Seus 1Tlcmbro~ j1i nlio acreditavtlm que poderiu1Tl rcfonnnr o püís pel:] 
educaçno e, por isso, dedicaram-se a um amplo programa de estudos sociais 
que, de h'tto, tivesse co ndições de contribuir paril n compreensfio das condi
ções gerais da sociedade brasi !eira3-'. 15so pode ter sido bom para as ciências 
socinis, IlUlS n50 parn a educaçBo, que perdeu muito de s ua legitimi<lade 
enquanto cam l)O especffico de reflexão intelectual. Â med ida que o sistema 
educacional brasileiro se expnndi<'l durante as décadas de 1960 c 1970. cria
ram-se faculdades e progr<lmas de pós-graduüçiio em educaç:io, c os educa· 
dores profissionais, que <lntes n50 paSMl'o'fun de um punh:H10, iornaram-se 
legião. Com O risco inevit{!ve! de qualqucr genera lização, é possive l dizer 
que os cducadores de hoje são bem organiz<tdos, seu mercado de trabalho é 
protegido pela legis lnç:'io. mas seus sal<lri05 s:10 bniX05i . Lutàm eom firmezn 
por melhores condições de trabalho e tendem a acredi tar que nada de muito 
impontlnte pode ser rea lizado em prol do ensino brasi lei ro cnqu:lnto as con
dições sociais e económicas nl<li s gera is do pllÍS não forem radicalmen te 
tllodificlldns. Nessc !i.entido, eles COntinuam tributârios da desqualificação 
da educação cnqu:Jnlo rire .. cspccinca de eonhcci mento c pesquisü, inaugu
radu pelo antigo CBPE e ellpi tllneuda, nas décadllS seguintes, por Darcy 
Ribeiro. 

Dois novos tipos dc ciê ncias sociais também emergiram no!> anos 30, 
ilmbos ell1 S:'io Paulo. A Universidade de São Pauto, ou m:li", cxatamenle 
sua F:lculdac1e de Filosofia. Cicncias e Letr"3S, roi o eS]1uço para uma dela",. 
A USP fora uma criação da elite do ESlado em uma c:poca de intensa com pe
tição eom o governo rederal; o objetivo cra dOI"r São Paul o de UI11 lUg,ll' 
011 de seus filhos diletos pudessem estudllr e que os tornassem c:lpazcs de 
assumir, li longo pmzo, a liderança nacional a que o Eslado se destinava, 

33. CC Mari~ C. MJflnni. "EdYC3Ç~O e Ciê~clJ< SociJi.~; O t!\~EiWEO Nncional de Eiirudo~ 
Pedngógico~ e PesqYi~Js Educncionn;~", cm S. Scllwnrl7.m~n (CH'g.). UIII"~I',tiJIIII~, f 

l"-'li/"i(";~5 O~lIIijlcdI 110 Ri" fiE j""t!I,.". "I' .-II 
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gr<lças <1 seus recursos e,conõmieos e empresariais, Considcmdo a uma dis
tiinc ia de meio sécul o, esse projeto !lnrecc ler n1cunç:Jdo uma dose conside
rável de sucesso. 

Umu série de professores frall~escs mais ou menos famosos foi trnzidu 
pura os cursos (te ciêncius sociais e hu man idaóes dn USP:J pan ir de 1935. 
inclu ind o nomes como FeJ'nand Brnudel. Clflude Lévi-$trauSs e Prançois 
PerrouK, e outros menos conhecidos, Illas mais presentes, como Roger 
l3astide. Pierre Dafrontaincs e Georgcs Dumas. A prescnç:l desse grupo pari
siense criou uma grande exci tação nos circulas intelectuais pnu list:ts, c a per
Ilumência e as pesquisas desenvolvidas por alguns deles, como Roger Bnstidc, 
teriam um impacto durndouro. 

Muis do que UllHl pcrspectivíl sociológica coerente, os frnneescs trou
xeram padrões acadêmicos bnSla ntc claros, assim como pressupostos implíci
tos a respeito da naturezu do \I'n~alho inteleclua l, que foram sendo trnnsmili
dos nos ContatQS do dia-a-dia com SeuS [lI Ull0S, Seu estilo de trablllho tendia 
useI' monogrMico, baseado em pesq ui sas de campo extensivas e incorporan
uo c lementos intelectuai s da soc iologin ue Durkheim, do funcionali smo 
antropológico e das novas contribuiçõcs dn psicam'ilisc. Seus poucos disdpu· 
los brasi le iros incorportlr;lIn esses padrõcs de tr:lbnlho c se prcpar<irnrn, tal
vez peh] primeira VCi. na história brusileira, para uma vldn acadêmica. 

Não caherja aqui reco nstrui r a histôriu das ciêncins sociai s da Uni
versidade de São Pau lo, mas tão-somente chamar a atenção para alguns de 
seus pontos mais salientes: os traba lhos mais antigos c na tradiçíio funcion<l
lis l<! de Florestan Fernandes; os estudos monográficos sobre o negro de 
Fern ando Henrique Cardoso c Oc távio lunn;; o grupo de leit ura de O 
Capital; as d iferentes formas de envohd mellto político de cada um. Da 
sociologia francesa ao marxismo. o grupo de São P:lulo tratou de desenvol
ver um saber ncadêmico que fossc Ullllbém Soci,llmente relevante c ajudou li 

difundir fi idê!<I de que as ciências soci[li .~ esta vnm deSl it1 udllS a produzir um 
projeto de redençào social e de que o c iellti stn social tinha o dever de ICV,l1' 11 
frente esse projeto. 

A maneira pela qual cnda um le vou 'à fren te a pnss,lgem do flcadê
mico ao político roi lima questão de hiognlfi<l pessoal. Oe um mod o geral, 
fot possível pura cada um incorporar II dimensão política sem perder fi 

idcntidndc acadê.mica e fazer desenvolver uma imagem pública de il1/elli
gemsill de esqu erdu sem perder os vínculos naturai s com as cli tcs. Com 
poucas exceçôes, os in telectuais da USI' cstfwarn muito mais próximos d rls 
elites politicas e intelectuais de seu Estado do que seus professores france
ses ou do que sua legi:1o de segu idores brasil eiros. Na Illedida em que o 
sistema educacional brasilciro se e~pafldiu e os cursos de. ciências socia is 
proliferaram, os cie ntistas soe iDis da USP pnssaratll a desempcnh flr \1 m 
papel paradig mático não s6 em relaçfio ii temática e metodologia de tnlbfl
lho mas, sohretudo, quan to ao papel in telectual a que o cien tista social 
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cSlarin dcstinndo. A di!úcnça, nnl llralmcntc, é que n1io é possfvcl repetir 
cm mo grande escnla n experiência clilizada dos pr imeiros tempos da 
Universidade de S,10 Paulo. Parn a maiorin de seLls segui dores (assllll 

como para alguns do grupo original, depois do IrnUlIlIl das cassações e exí
lios dos anos de regime mil itar), O papel a(;adêmico enquanto [ai jâ mio fal. 
muito sentido, e as universidades silo percebidas como um campo de bata
lha político. sem distinção possível entre os papéis do professor, do escri 
tor c do :llivisl:l. 

Outro projeLO que surgiu :la mesmo tempo (jue o da USP, e dentro do 
mesmo romexlo histórico, foi o da cri<lção da Escob Livre de Sociologil1 c 
Políticõl. Seu fund ador foi Roberto Simonsen, umn mistum de empresário 
bcm-sucedido, líder cmpresar;nl e historiador econÔmico. A escola tinh<l nor 
obje!ivo formar empresarios, líderes políticos e estndist<ls, e n<'io aC<ldêmicos 
ou intelectuais. Enqu:ln!o :l USP sc ab:lSleci<l na Fr:lnça, n Escola de Socio
logi" tnll'.ia uma série de especin li stas nOI"1c-amcric<lnos que. pela primeira 
vez na história das ciências sociais brasileiras, começou a falar em métodos 
qU3nliluti vos, ecologia urbana, est udos de comunidade'''. 

MuilOS IIlhos d~1 clite pn ulistn cursaram a escola e fO!'nm inlluencia
dos pOl" el::!. . A escob sediou um mímero hastanle grondc de pesquisas sobre 
poder loetll, relações mciais, grupos imigrantes. Sua rcvistll, Soci%gin, foi 
por muitos anos a mais importnnle puhlicação de ciências sociais do país. 
MilS, <lresar desses resultados, não seria incorreto afi rm ar que, como projeto 
intelectual. n Escol:l de Sociologia de Slio Pnulo foi um fracasso. Jamais 
houve ullla segunda gemção de intelectuais oriund n dessa escola, numa indi
cnção de que a sociologia 110 modelo americano. como uma disciplina acadê
mica bem constituída e umn protissiío diferenciada, nunCil chegou a tCI um 
futuro no Brnsil. Corno disciplina, ela nno poderi;'! competir com o ch:.mne 
intelectua l trazido pela tradição franc~a; profissiona lmcnte. ncm o Estado 
brasileiro nem seu se lar privado cstavnm prcpnrados parn aceitar c fnzer uso 
dn competencia técnica c executiva que os SOCIó logos nortc-amcrit:;.Illos 
começavam a afirmar que possuíam. 

~4 . "Doi, nomes ~e tlc~t;lc~m t:Ml'C o.~ nOfle -luncr\ç~no~ que vicr~n1 par:l 1\ E,cola de 
Sociologia. dtlx~nd{) uma Innuellcl~ slgnlficJllva: Emilio Willcll\~ e DonJld P\cr.;on. que 
tlcixamln tlllr.:: OUlrJ~ C()IS~S um IcvJlltamcnI{) ainda v~litlo da titcr:uurll ~ociológic~ brasi 
Icir.l ~té ent~o. Pier~on foi tnlllbérll ~u!Or de un \ do;; \nni~ difundidos 'i "ros- t e~to ~obrt!. 

\\letodologiJ de pc~quil;a na Bmsil. Cf. Emilio Willerns. C",,,,,,. Tu"lirtl" " T",;",úp,/I ~,,, 
1"'1<1 D//lllr/! Num/,II> /Jra.~iI. São P~ulo. SCCrct~rill de AgticutlUlõl. 1947: [xl<1~td Picr!'Q!l. 
Sl/rI'eJ' "1 Ih~ LI/<'Hllme 0/1 Hmúlllj Sm:i<l/"f.:'w/ Si).:lI~iít/ll!("~ f'1,!III.f//rd 1//1 I" /9.JU. 
Cambridge. Mas~ .. Harvm'd Uoil'crsiTy Prcs~. t945. c T~III I{/ ~ PNI/UI.h/ ~III S,,,;,,,/rI).:III. S~O 

P~ul(). Mclhor~rIIC\llOS. 1977 Pnra uma dlscuo;~~o gcr~t . ver Lucia Lippi de O livCI\-:l , 
D,mald f'ie/".~f//I ~ "S,,<"IIII"gia '1/1 Bl"rlúl. ,rnbnlho np\'eSenrodo 30 X Enco\lrro Nnionõll d:1 
Anpoc.'i. CarYlpa.< do Jórdllo, 0\/1. t986_ 
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Os ideólogos 

A cidade sentl na de TI1\li"i1\, Clllre O Rio de Janei ro c Sfio Paulo, foi 
durante algum tempo, no início da decada de 1950, o pOIHO de encontro parti 
intclccluúi s das duas cidadcs. O grupo de Ilali rl in incluía econom istaS, ndvo
gados, cicnt istas SOci;lis de d iversas CXtrHçocs e percepções sohre os prohlc
I"Ilns c nccessidilelcs do Bras i\. T odos eles c~ tavmn de tlcon Jo, porém, qUllnto 
ao raIO ele que tinham um pupcl impo!"tnn tc n desempcllhnr. Puh licnrnm 
alguns números de Ulll !l revista, Cademvs de Nosso Tempo3\ e, algu ns anos 
mais larde, durante o governo de Jusceli no K ubiLSchek, ti vcram condições de 
orga ni za r U1I1 ins ti tu to governamcntal, o In stitu to S uperior de I~s tuel os 

Brasi leiros, que eSlava destinado il ter um grande impaclo sohre os Clrculos 
in t e l cet u ~li s bras ile iros. 

Não eram pCSSOólS prcdomin:lnlemente acadêmicaS ou univers itári"s , 
IlUIS intelectuais sem li gaçíio instilucionul sÔlida. Suo Paul o, c idadç ]1l"Ovin
ci an fl apesar de sua importância e<:o nômie:1 cresce nte, li vera condi çõe., de 
criur um meio universi!ilr io bnstonte significutivo; o Rio dc.Janeiro, cm COI11-

[l:traçiio, cm II eapitnl do pnís, fvco da lltcm,:iio nilciona l, mas jamais (qucm 
snbe se pllI" isso mesmo?) pudera desenvolver uma ciência soc ia l ncadêlllica 
eompur:l vel ~ de São Paulo. Quasc todos Oi> membros do grupo dc ItatiHia 
cróltn do Rio de Jnneiro, c, pflr3 cles, se u papel soe i<l l e nquanto intelectuais 
era muilO m3is signilicotivo de que SUIlS event ua is filiações inslttue iOllólis o u 
ae;\dêrnicns. Scus modelos, enquanlO pa['>Cl , não e rnm os pro fe ssores france
ses, nU1S intelectuais como Olivei ra Vinna, ( IU C, nn décadfl de 30, considerava 
scr sua \!lrefu pcnsnr c I"n1.cr proposlilS pMa () fuluro do país~6, 

O ponto dc un ião do grupo parece ter sido a (Tenç" de que OS in lelec
tua is desempenhariam Um pal>cl eentróll em qualquer tr<ln sronn,,~ão por que 
r"lSSo1SSC o Brnsil no fulltro. Todos cSttlVilm, ce rlmllen te, f:lm ili:lrizudos co m 
o marxi sl1lo, m:lS sua r ercepçJo do papel d<ls idéias na sociedade era d irerell
te. Os inteleclun is m:lI·x i s t a.~ nUIlCól pretenderam ler umn ideo login própri:l e 
diferenciada, mas sim contrihuir p:1r~l O dcscnvolvimenlO da cOllsciênci<t de 
c1nssc do operariado, e, ncsse sen tido, vimll-se a si mesmos corno ílcsempe
nha ndO um papel polilico secund::irio c aux iliür. Os inteleCt uais do Iseb, no 
cntanto, eSl tl l',llll muito mais próx imos de Man ll hcml do que de Marx. N;io 
{,,!avam tnnto de ·'c1asse trabóllhóldora" c s im de "I11"SS.1", "povu" e nação, e a 

~."! . Ulun .<e leção de ~nigQ.~ lIo~ C",/ .. "'M ,,~ No ... ,,, TtHll/ll c!\cunO":1-$e repub ji c~lI:t CUI S. 

SChwnrl7.11l;,n (arg.). O ",·f/ III/IIt!IWI N"' ·'IIJlldi.flll I' /1.< · ' CII/I~ '"/II" II,. Nono 7''''11''''. 
Br:t ~ilia. Bd. ti:! UnB, 1<)81. Sobre u t ~eb. \'CI C~ in N. To1etlo.lub. Fá!>"'-I" d,. /(/~/}I".~i/l. 

sno P3ulo, ÁtlC~, 1')7tt 

.16. N~o é PQr nCllSO que AIbt:f1o GllcrrCllQ Rnnto~. UIlI:1 dn.~ 1i:;\lr,,~ IIlIIi. COll11l:cioll< do groJJ'l. 
t~ntm .~i(IO o pl·ulcip.1t re~pon~lÍl'tl pcl~ ·· .. t:dt~obena .. do.~ illl~l~cru;li~ dI! plé·g>l.:n'l 1Iõ! décõ! · 

tI;1 de t9~O Cf. GUl!nt:iro R~lHo~. /J urml"(ljo Crillnr ii SlIdll/O!:'1I 1I"I{il~lm. Andc.~. 1957 
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ideologia, ii ser clnbomda pejos intckctu~is. era vi sl<l co mo ingrediente 
es~cncial p:1fa dar formil ~ essas enlid:ldc:;; que, por si mesmas. permanece
rium infonl les. Nesse 110VO sentido, a ideolog ia surge como Ur1\il construç5o 

intclcctunl deliberada, um:l cOlllbinaç:ío de illlCrrfctaç~o soei"J. v[llores c 
mito.~ políticos. a ser formu lacln c difundidn [lor intclecltl<lis. Se tivessem 
sucesso. certamente CS[,'lriHITI desempenhando um popd I.:cnfr,'ll no. cunduçiio 
do pi.lís a seus novos dcSlino.~ . 

Que ideologia eTll essa? Uma das noçõcs-chnvc era o nacionalismo, 
Na tnldiç:"ío socialiSln. o l1f1cionalis ll1o c geral mente idcn lific;ldo co m valores 
conservadores e anliinlcrnnc lOnalisras. O grupo do [5ch lfilbnlhou no sentido 
de retirar as conotações direilist<lS do !lncionalismo e de associar o Bmsi l ao 
movimento terceiro-ll1undistfl então emergen te e, apnrentemente, hcm-suce
di'do. Uma ideologia nl1CiOnõll is ta scria ci'paz dc forjar uma ali:lflçn polítiCfl 
'1 ue alrnvessassc ;JS h:Jrrcira~ de c l<lsSC e pudesse ulliflcar il nnçào CO lllra 
aqueles que se opunh<llTl a scu progresso. Progresso, ou melhor, ··desenvolvi
mcnto". era qu ase idên ti co h industrializaçi'io, que seria renJizada mediantc i1 

lição de um Estado l11 oderni:wdo c intcrvcnt:ionist a17. 

O l.scb não sohreviveu enqu:\nto grupo ~ polarização polílicn dos anos 
60. Alguns de seus membros dec idin.l!1l tenl<Ji" a sorte da Jlolitica cieilOl'al: 
mltros foram-se pOSicionando cada vez mais?t esquerda, aproxil1lnnôo-sc do 
modelo tradicional dos intelecluais marxistas; o utros, ai nda, re tirar,llll -se 
pura fi mi ... idnde. privada ou para trabalhar em algumn agêncin dc governo. 
Quando o regime militar decidi u rechnr o Iseb. cm 1964. apentls subsistiam 
alguns remaneSCenlc.~ do grupo de. !t:uia ia c nnda de suas <lll1hiçõcs de hege
monia irllc lec!U<lL 

Os ecofIomisUlS e o plal1ejamento 

o Brnsil não desenvolveu uma tr:1d içliO signiric:1 li\'11 de estudo!) eco
nômicos, 1l111S a noção de que II economia deveria e poderia sei· pl nncjl1lb 
linlln grande voga, pe lo mcnos desde os anQS 30, e foi rctomtu.lll com ímpeto 
após ii Scgundtl Gr<llldc Guerra. A gradu íll descobcrw de Keynes c a inlluên 
c ill de Ml1nnheim ajudava m a legitimar, no Ocidenre, as idéi:ls de planej:l
mento que parecia m dar tanto resultado nos planos qu inqücna ls da Unifio 
Soviétlc:1 e COll1eç:wul1l ii ser difu nd idas pelos programas de ussis tênc ia lêc
nica das Nnções; Unidns. 

No Brasil como em toda a I)arte. as discussões envolvendo o plancja-
111enlO cconômico sempre ficaram ohscurecidas pel a oposiçi'ío clássica entre 

.l7. A illnuênci:l de Manohcill1. por Intio ()c «ln Ob"3 pô,wlIln ,ohf'e plnmficaç~o dCII\OCdlic:l . 
1:llubém foi impo,,~olc 11C.~,t COlllexto, Ct", K. M:UlIIheilll. [Aludi/ue, Poder /: 1'1"'lilj';IIi'iín 
Dr""lI"nilil:". Rio dc Jnflciro. Me,t''C JI.lU, tf)72 (po'uncinl cdlção Ingle,,, : tf)~ II 
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intervençiio cconõmici'l e laissez-fnire QU, mnis cspec ificilmcntc. pcl;) qucstno 
de se o Estndo delle ou não interllir diretamente p<lrn promOller n industrinJi 
MIÇiiO. Essas questões. e nlgumas de sua!> implic;lçôes moi s alllplíls. aparece
r<lm muito clarll1TIcnte no debate que opõs doi s economistns de destaq ue em 
meados da décilda de 1940. Roberto Simonsen c Eugênio Gudin. Nesse cnso, 
os !ltores sIlo t[io importantes qunntu as coisas que tinham a dizer.1ll. 

Roherto Sirnonsen, fOlmudo cm cllgenharia, fo i um cmprcs:írio paulis
ta ex lre lllamcnte hClll-suceil ido. àutOr li:, pri meira hi Storia cCQnôl11lca do 
Brasi l e fundador da Federação das Ind ústrias do Estado de São Paulo e (la 
Escola de Sociologia e Política dl'lquc1e estado. Também parTicipou d;l funda
ção do Serviço Nnciona] de Aprendizagem IndustI"Ínl (Sena i), até. hoje li mais 
impofwnte instituiçiío bras ilei ra nfl form açiío de nliío-de-obr~ industr ial cspe
cllIlizada. Em 1944 Sirnonsen preparou. para uma ngéncia govemamenla l. 
um documento cm que defendia ti necessidade de plancjllmcnlO e~talnl p;lrn 
pr01l10ller a imJuslrializnçno do p'IIS. StlUS sugestões silo um re ne ... o óbvio de 
sua experiência cmpresari<l l llnterior. na década de 1930, qua ndo vim sua ror
tUIKl cre.~cer graças fiO trahnlho associado com um Estado interventor. 

Gudin tam bém em engenheiro dn Po litccnica dll Rio de J<lnciro. Em 
1943 publicam O primeiro lillro-texto bnJ$ilciro de teoria econõrnicn moder
nn, Prilll:Ípivs de E"ulllomio MOllelnria. Foi o represen tante bfD.silciro (kl 
Con fcrênci~1 de Brellon \Vood~, que orgnni zou o siste ma monetário do pós
gtlerrn e criou, entre outras agências, o Fundo Monetário Tn ternacionnl; foi, 

além (11sso. o criador da pri meira Escola de Economia do Rio de Janeiro. 
Ante::: de desenllolver SU tl cnneirn de. economiStll. trnbnlharn em eompnnhias 
ferroviária s estrangeiras no Brnsil. tendo permanecido, durante toda a sun 
111(1;\. um leal defensor do livre comé.rcio c do liberalismo econômic:o. 

Solicitado a comentar llS propostas de Simonsen, Gudin fez um:.! c ríti 
ca tripln. Em primeiro lugar, cri ticava a proposta de um ponto de vistfl técni
co, ch::l1nando ti atenção pnrn erl'Os nfl lllflne ira C0l110 dctcrmimlJ os dados 
hnlli;:nll sido utilj .wdos e interpretndos . Em segundo lugar, l1presentalla uma 
críti"cll sellcra cOl1trn I1S idéias protecionistils de Simollscll. a rgumentando fl 
pnrtir uns teses t.:!fissic:ts do lihcr<llismo cconÔmico. Em terceiro lugar e mais 
importante. apresentava um esboço do (Iue deveria ser a organil.açfio do 
gOvcrno brasilei ro panl n melhor gerêncin (Ia economín do p;lís. 

O (Iue licn cluro nus Ill"Oposttls de Gu(tin é que sef liberal e contnírio 110 
planejamento não significava, parn ele, ser contra n intel'lIençiío do ESlfldo em 

questões econÔmicas. Para que a economia hrasileirn se desenvolvesse, afirma
va ele, o país rrccistll,'tI de umn autoridndc monetjrin que controlflsse n innn
ção, ti taxa de eâmhio e que l'$t:lbeleccsse uma políl ica tisé[)1 ;'UCqllfl<I,1. Dever-

J8 cr. RobertD $i,non.<;cn e Eugên,o Gmj",. ri C(III,u".~r.li" ti" f'lo"(j"III~"'" IW En"""";,, 
8"11.<iI~il"ll tedit;JdO com uma ;lIll"oduçâo de Cnrlo.~ VOII DclJillgcr). Rio de Janeiro. 
t~alln~~ . 1')77 
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.se-ia projewf mecanismos institucionais carnes de estimu!ur a formação de 
capilal no país e "Ir;')i .. in vesti ment os estrange iros , Dever-se-i ;! est imular o 
comércio ex terior e promover aumentos de produti " idade , EnllH nccess,ir ias 
colel ilS sistemnticas de infonnnçõcs econõmicas pim.! acoll1 p!l l1hal' o co mponn-
111ento da renda nacion:J1 e da bol::Hlça dc pOlgalllelltOS, A longo prno, seria 
necessiirio cr inr UI11 Banco Central [lnra coordenar iI políticil l1lonetát'i:l do rní~, 

Nesse dehntc nua houve pe rdedores, No" anoS que se seguírnm, ° 
Bra$iI continuou s~ ndo UI11 Estado intervcncion islIl c protecionisttl, ninda que 
geralmen le sob O mnnt o da relór icu l ihcral. D iversos plll nos cconôm icos 
foram concehidos, mas um sistema de plancjo nlcnlo abrangcnle j amais che
gou, de fala, a se efctivar. A intervenção c o pl'Oh::e ionismo Jo Estndo sem
pre foram sclori:Jis. (1(1 f/Oc, suj eitos ;1 considcril'iÕCS pragmáticas de curto 
pril7.0, Ao mesmo lempo, Gudin e seu grupo organi zavum Uni ccntro parn o 

ensi no c a pcsq UiSil cconómicil l1il Fundllç;1o Getúl io Vargos e co ntri buíam 
pora crim as ins l ituições de conll'olc 1ll0nel<Í 1 io que j ulgavalu indi spcnsl'ivcis, 
que culm inaram n:J criação do Banco Cenlrap<l. A economin modern a 1:.1111 -

béll1 chega \'!I :.lO Bras il [lar outro cnnn l , li Comi ssiio Econômiea pal'n 1.\ 

A l11ér icn Lmi llil (Cep:il) das Nações Unidas t: seu~ Clll"SOS peri6dico~ de cu rta 
duraçiio piml espccinl istfls em plancjnmet1lo econômieo, o ferecj<los no Rio dc 

Janeiro e em Olll rns eido{les. Os economistas l"aflnados nn trml h,:ão dn Cepa l 
acrediwvnm. lal como Sill1onsen, que os prob1cm,IS econõmicos do Brnstl c 
dn A mériCil L llIinn, cm geral . erum ele IHltllrc7.U estrullIrnl. ("I que cxigi:l não 
somenle o eonl role dos instrumenlO" mOtlc lnrios. comO:1 cfc ll va inler vençi'io 
do Estado no promoção do de::envolvi lllenlO econ5\llico~O, O dch:lle ideoló
gico ent re monet.tr istas e eSlruturOl listas (estes mais idcnt i ficndos com ll$ 

Idéias ele Simonsen sobre induslI'"inlizuçiio c plnncjtl1llcrl IO) lllêlreul'i a n viclu 
inlelec lual brasi lei ra n punir dos nnos 50, contribuindo pnnl que aS ciE nci;l ~ 

econÔmicns. mnis (lo que a sociologill ou n ciência político . passassem tIO pl'i
mei l'O plnno como a c iêllcia ~()eial mais il1l pon nn le, 

Os economislnS de lendêncin liberal. ou conSCI""tlclOlõ.l, rOl":l\ ll respon
sáve is pei:J moderni zaçãO uas ngênei<ls de pol íl ien Illoncl,lria c [' iscai <los 
<lnos 60, e isso t'O l1 l r ibuiu, pnra<Joxa lmentc, pnm cr iar D.S hnses ela mais 
importilnte experiência de "d i l'igismo" econôll1ico dn h islÓfia hrnsilci ra, 
duran lc n governo Gcisel. Foi lima comhinaç50 que \1:;'0 se iljUStu no que nor-
1ll:l lmcnlc se pensa scr u "direi\(!" ou a "csqucl'<ta" em matéria de polílicn 
cco nômien, e por isso lcm sido. nté hoje. di l"icil de i \l l eqm: l ar~t. 

J<) Vel, ~ cs~ "C~pc ,I O. Ed(on ~ Olivcõr~ Nllm)~. CI,mll'li.llI' ",," 8I1rrm,(,,.,ir 11i1'1I1"1i",, 
UI!~1 cu Sl(ll~ /Jlli/tlillK mui lhe T/UIIIOI~ o) M"./" .... ;I\·II/ C"'rlr/u/'/lIm:\' 8m:il. Univcr.<iiladc 
fJcr~.:lcy d~ C~lifó",jn, Dep~l'lllllenIO <k Ci':nci~ Polilica. 198,1, IC.>C fie donlorado 

-40, Cf, Celso Fl!n~do_ II FIIJlltlfiu Orgo",,~mlll, Rio d~ JanelfO, l'lIl c T~IT;I, 19S~ , 

.11 . Ver. pam 1I1Il~ ~lld1i~e hicid!l ~C~~~~ qllc .. ;lil~~, An(óoiu de (Ian"{), C~~1I0. II Ü ''''U''''UI 

flm.<l/ti"I, em M"""/,,, ,..",.,, '<1111' . Rio de Jnneiro. P:l7 c TCff:!, 191\~ 
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Com o 11m do milagre econôm;co e o inicio da Nova Rcpúh l icu , pare
cia ler chegado a hon.l de ",fuMar-se da preocupaçi'io exclusiva com o econô
mico c dar nova I>rioridudc <10S problcnHI5õ " ociai~, nUII'ição, S:lúde, educaçiio, 
morndia, Quem estarin qualifiendo parn cssn (,lrern '? 

As novas profissões sociais 

Seria injuslO rcsrwnsabilizar as limil ações- inen::n!es :Js ciênelõlS 
soeini); apl icadas, ou profissões SOeln;s, relo fracasso da Nov:l I~epúbl iea cm 
aoordar adequndnnlcnlc os prohlel1las cconômicos e SOCillis do l"lis, O fra
cnsso do Pl ano Cnrzndo é norlll:l llnCnlC atribu ído ll1ai~ fi um excesso de 
oportunismo poli lico por P,I1"1C do governo do que a falhns técnicas do pkmo, 
A int:xisté.ncia de UIlI;1 polílicn socifll el'icicn tc a longo pmzo tamhém pI,lde 
ser i.ltribuída lIl:lfs 11 i llcapacidade do governo federal de sanem' SUH 'burocru
ci:) ult r<1(lassadu, inchada e paralisada pelo cliente lismo do 'l ue li UIll:! nusê ll
ci<1 de con heclmenlos sobre como filzer as coisas corretamenlc. 

H:í rnzôes par;) crer, pOI"é m, que n50 haveria conhecimcnlos adequ<1-
dos dispom'veis mcsmo se as condiçõc,~ políticas e institucionais pam sua. uti
\i 7.aç50 estivessem dndns. Isso se deve :lO f::tto de que as ciências soei" is bm
sl leir<ls se desenvolveram, M'luilo que elas têm de melhor. C0l110 lI l1la com
hi lwção de !:ill hel" :lcndêmico e eríl iea soc ia l e mio co mo uma tecnolog ia 
social passível de ~c r implemcJllad:l. Não hã dúvida de que e,xistcm con heei
mcn tos aplicados di spersos no in lerior da comu nidade das ciências soc iah; ; 
:llél1l disso, eSses con hec imentos poderiam ser Ir<1lidO.5 do extcrior. M :1s Il~O 

ex iste consenso, n:10 exist em proced imentos c noç(ies cO l1lp<1T"lida .~ sohre 
corno esse conhec i menta devc seI" c qU<11 sua lcgi limidndc c propricdodc, 

ESla Li UI1lH car:lcterística u;J.s ciências socia is cm geral, e não Uni trnço 
específico do contex to hrasileiro, Num aspecto. [KIrém , :lS CIências .~oc i ;t is 

bmsil ci rilS silo eS[1ecífic<.! .. , sem chegarem a Se I" 1I11l1l exceçno: é o mod() 
como, de proollto de uma iJl/dfigemsio, possaram a consli tuir o selor mais 
amplo do ensino pós-secuncl;i rio do pMs. 

Exemplo disso s:1o a.~ ciências e(.:onÔmicas , A maior ia cios cu rsos 
super iores de cconomia aluallllen lc cxiS lenlc .~ teve como or igem Os an t igos 
eu rsos médios de comércio e contllhil idadc, que fun c.: ionavll nt como tl llcr
nllli va prof; .~siona li z:l nle para pessoas que n:io IlIIham condi(,:i'ics de cu rS<1r 
as universidades, A crioçiío dos cu rsos superiores de economi a ll<l década 
(Ie 1930 foi defendida por es~es profissionais de nível mêel io como formn 
de elevaçiio ele SIC/fll.\' social. Assim, existc um;! hrcclt:.t socia l e inte lectua l 
mu ito gr:lncle ent re ;\ Ill:lior in dos inúmeros cursos de economia de nível 
universi t:il"io e os poucO.') programllS de pós-gradu<1çiio nos qua is :1$ ciEn
cins cco nÕll1iC:1S s,io pnllicndas como alividnde acndcmicn e intelectual. No 
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IOCíulte lludministraçiio de empresas c oU l ras ciências soci<lis aplicadas, n 
sitüaçJo é seme lhante, 

A SllU<lç50 do ensino univcrsittírio de ciêncins S-OCil)is torno-se <Iindn 
mais gn1\'e reja suposiç50. inerenle ao modelo universilario do pais, (le- que 
to{los os cur~o~ devem 1cv<lr a (lnUl qU<l l iricaçiio e il um diploma de IIpO pro
fissionaL Nn pníticn. s6 o modelo adotado nn Escola de Sociologia de Silo 
Paulo (e rcpro(luz l(10 por algum tcmpo nil Pontirícia Universidadc C:H6lica 
do Rio dc Janeiro e nn Ftlculdadc de Ciências Econôl1licas da Un ivcrsidade 
pede!"a l de M inas Gerais) Vi5llVU fi uma qUellincaç50 desse tipo, o quc era 
rerorçulo pelei possibilidadc que tinhmn os e.~tud:IflICS de obter ao mesmo 
tempo \l1il diJ)lom3 em ndministr<içrio. na cxpecHltiva de que eSS<i "profis~iio 
nova" rosse UIll dia trio instltucionllliZilda e rcgulalllentud<l C0l110 <I medicina 
ou o direito. Nos cursos (te ciências sociais. que depois da.~ reforllll1S de 1968 
absorveram 0$ ilntigos cursos de sociologi;] c política, a únicl1 pcrsrcclivn 
profissional. rnrnmell te exercida, crn n do Illilgisl&rio secundúrio. 

À meJida que u sistema de ensino superior nrasilciro se expr1l1dia, 
os curso~ de ciências sodais tenderam a se disseminar corno uma espécie 
de segunda 011 tCITeir" opÇllO para eSludilnteS que não conseguiam entrar 
nos cursos mais cohiçados, ou para nqueles, gera lmente mulheres, para 
quem a profissiolltlliznção niío era umn prcocupaçflo fundamcnlfll ou que 
podi:"I111. de fato. :Jspi r:!r a lima carreim de magl.~tério. A.~ nO\':1.S ·'profis
sões sociais" - jornalismo. adminiSlrêlção. bibliotec()flomia, com un ica
ções - são. cm gr:mde Illct.lida. umil tenlativ,1 rrustmda de corrigir es~;] 
sitUDÇão. Elas abandonam de vez .:l pretensão intelectual da~ ciênc ias 
socil.lis ma is eswbelcc id<is. m<iS não cheg<llll a constitu ir um conteúdo co~· 
l1ilivo c(lIlsistente nem a possuir UI11 perfil profissional delin ido. Tilnto ou 
lllllis (IUC as dem;lis ciências soc i<lis, el<l$ lendem ii ,wair pessoas que nno 
consegucm ingressar nos profissões eswbelccidns e par<! as qun is n luta 
pcl<l conquista e nl<lnulcl1ç50 de U111 nicho legalmenlederinido no merendo 
de trahalho. pe la via legislativa, ilSSlIme !}I"iol'idildc sohre qLlusc qU<l lqucr 
UlIli"ll consitlernçâo. 

Os cursos de cOlllunicaç\io ocupa lll um lugnr cspecia l entre as novas 
pl"OfisJ;ões. no sentido de que. de certa Illaneim. os prolission<lis do comuni
caç50 estno dl5pulanclo com os cicntiSlas sociais mais convel1cionais.sell~ 
j1ilpéis intelectuilis. Nas eleições de 1%(" por exemplo. muitos jornnliSH\S e 
proris$ionni~ de televisão foram cleitos poril postos legisl:ltlvos. mas poucos 
dos cientis tas socin is que se aven tu Tm<lm 11 <1 competiçiio eleitoral con
scguirnlll os VOIOS nccesslirios, E~scs resulludos sugerem que. em socic{bdcs 
nas quais prcvl\lecem os meios de cOlllllnic:Jç;10 de massa. a chave p<lra o 
reconhecimento púhlico é il compcH~ncjll no uso da mídin. mais do que <I 

mensagclIl. O que {JS cspecialistas da midiil estão fazendo hoje no Bmsil é. 
uma continuação do que pcssoas ligildas ii literatura, ii música e <i0 IC<lII'O 
vêm f:Jl,cndo hti muito tempo: utilizar sua il11ê1gem púhlica j<i firmada par<l 
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disscmin<1r valores e ideias que, em si meSmoS, pouco sc relaciol1<l111 com as 
qualidndcs nns quais C.~.~!l imllge.nl se baseia. Nn medida cm que essnlcndên
cia pcrm<lncçi'l, ela lerá um impaclo considcrávc l na redcliniç50 de alguns 
dos p;lpéis sociais hoje desempenhados pelos cic nti stilS sociais42 . 

o entrincheiramento dos intelecruais 
e {/ I/wdernização brasileira 

Todas essas trajetórias da introc!uç[io dos conhcdlllenlos modernos n:\ 
sociedade bri'lsilcirn cOmp;lncm algulTI:ls Cilr:lClcfÍstic:ls semelhantes . 
Diferentemente das sociedades nas qW.lis os conhecimentos t: as profissões 
Illodernos surgiram impulsionndos por grupos sociais em llscensilo, em 
sociedndc5 como 11 nrnsilcinl eles Icndcrnm a surgir peno do 101m do pirâmi
de social. A conscqiiência disso é o desenvolvimen lO de Contra-elites moder
nizanles que cnfrenlam H opmiçiio não upcnas dos deten tores do poder eSla
belec ido CO lHO de outros grupos SUCillis compromelidos com II ordcm social 
tradicional e scus vlllores. Às IIczes, O mero prestígio d!l~ nOllas rorm;l~ de 
c:onhcei mcnlo, ou ilquilo que cl:\s têm cfctiv:\nlenlC condições de rcali/'.:il'. é 
suficiente para colocar seus port<ldores nas rosiçõcs de poder c <luloridade II 

que julgutn ler direi to. Quando isso ni'io ocorre, os novos conhecilllcnto~ 
podem lransfornwr-sc cm simrles ideologia e ser usados C0l)10 <lrt\HI polít ic<l. 
A etapa seguinte ê fi illslilue ionali zflção. Criam-se escolns, estabelecem-se 
profissões, nmitas VC'l,CS com privilégios legnis reconhecidos_ l sso atrai mais 
pessoas para essas pI'Mjssüc.~ , () que lel'millfl por dificultur a lllRnulenç50 dos 
privilégios prolissionais para l<xlos, 

A clllpa finAI pode ser denominadll ·'clllrinche ir:.I!nento" c pode ler inú
meras cauSils: o aumentO exagcrado de profissionais de uclcrlllill<lUll âren, a 
incapacidnde de deflni l' () próprio nicho no merendo de trahtllho pela concor
rênciu eom oulms pron~~õcs , j prolctflrizllç.:ão de pfOnSSÕC~ liberais pela pcnla 
UiJ autonomia protis~ional e assim por dinnle. O resultado desses f:lIorcs. isohl
dos ou el\l combinação, é q ue os grupos pro1issioll:lis se senlem amcaç;\dos e 
ndolam UI1\;\ nLitudc uefensiva de combale, A mohilizllÇiio po lítica assume 
grnflcle imrmn5ncia. e ':0111 ela a ideologia; mas agorn a polílic~ funciona prill
cipflltnente COmO forma de uutoddeSll colcliva c n?io mnis como visões alter-

!j1 Sob,-e hlcr;\lO~ <'QJIl\,l IlIlekclu,II', ~n SerJ:io Micclt. /1//e!/!C/U(II,f I' Clil.«'< Oh;;':I:III'< IH' 

fJ,.,wl (/929·/9-15). srlo 1':.,.to. DireI. 1979. e N, SeI'Cell~U, A Li/uiII,"11 /,'""I/t (1,/[.0.1'';/1 . 5:10 
1'~\llú. O r:l,<;!hen~c. 191(6. p~", ''''I:I \ti~clI~~;i ·o f"C"l\\~ <la., ci~!\ci~~ ~ocini~ hr)sll~ ,,'~~ conto 
di,c urM'! ro1i1i CCl, ver Robc:n A. I'nckcnham. "T.,., Ch:tnging "fil;,;c.,1 l)i.;cO\lr.<c in Bnwl. 
J%4,19SY·. cm Wome Se/cher (cd.), P,,/iII, III LJb~IIII/;JIIi'1II III iJrmil. lJúulllcl'. W':'\I~teW, 
I 'JS6. PI' IJ5,171_ 
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llillll'llS de mundo ou propostas ue muuanç:l que silo ofcrecidll$ fiO re ~ IO ela 

socied ade, Pode ser difíCIl. 11 primeiríl I'i~lu, (Iistillguir entre essas duas lornla~ 

de l11obi lizaç;io, Mas os rerormadOl'cs ~Ol:iais são, cm gel'al , grupos pequenos, 

como, por exemplo. os cducndorcs dos finos 30 ou os intelet:\uais (lo l seb. e 

sua prcgação dou rr in:íria é sempre feita para fora , nll nusca de convencer a 
socicdl1l.Jt.: como um Indo <lo vai{JI' de suas idéias c conlrihuiçõc~, O entrinchel

nllncnro idco llÍgico, pUI' ou tro I:\do. engloba colerividll<lcs muito maiores, e;1 

lllohiliL.açno é te:ita em grande parte p<l1'il dentro, em um es forço de ccrrnr fi!ei 

l-as e protege r o grupo COntl":"I um amhiente externo host i l e ameaçador, 

Enquanto lIS associaçõcs protissionais ciássicns tendem a ser geridas ()CIos rJlIC 

possuem l idenlllçn profl:'ôsional e intclec\u,!I em suns respeclÍvas árc:ls dc 

eonhccimcrHO. n.'\ comumdades cntrinchci radllS tendem a ser lideradas por pcs

so~s com muito r11 .. is investimento cm lllividades grcmia is e corporrttivns do 

que propriamente pro(i'sionais. O que tem como resultOldo II ~llen~çiio pro
gresS iva . e muitas \'e:.e:cs o rompimento, d .. s lidcmnçns mais profissional i1.l\das. 

Esse tipo de divisfio pode ser vi.~to hoje, CI;1 rnnlelllC, nn nposiçfio que 

freqüentemenle ocorre nas univcrsidndes brasilcirns c lltre os programas de 

grnduaçiio e de p6s-gr.:\du;1çãO, Oll entre o ·'haixo clero" unh'ersitnrio, congrc
ga{lo nns flssociações doccntes de tipo preuomln:mtcmcntc silldicnl , e o "alto 

clero". identilJtaoo principa lmente COIll llS respectivas associações cicllIHit<ls 

e proIiSSI01H1iS~ 3, 

Essa sociologill dos novos conllccimcntos, :Jqui esno~:td:l [lflJ"a n cxpe
riênCI;J hrOlsilcira, não é indit"crcnle 11 pmhlemática eri ~ t clllolõgieil menciona

da a prinçirio, ou seja, iJ. questflo du muior ou mcnor vnlidnde dos conheci

lllen t(l ::) transmitidos c de~cnvol\'idos pelus diversos grupo~ sociais nus eon

di<;õcs nnaliS11das até llqui . O que vimos com dnrcl.i\ ê que () tonhccimenw 

IHl1lC<"! cxiste isolado. por si ll1eSlllO. c d\!sligndo de :ltóres envolvidos em 

deterllllllados projelos de cunho Iwlitiço, soei,ll ou ideolôgico. Serin um 

gmvc equívoco concluir 11 partir desse ra to, C0l110 querem ,dgllnw~ correntes 

da sociologia do conhecimcnto. que n quc:.tão CpiStCIllOlógicH é irrelcv,lnte c 
que toda 11 problem,ítica do conhecill1enlO niio pass11ri n de uma Cjuest50 Jis

lun;nda tlu lula pelo poder. Não foi IIldiferc1lIc. para o Br<lsi l. (1 falO de os 

I\lédico.~ do iníc io do século sahcrclll cfCiiv:lmcnlc COlHO conlrolar 115 nocn

ças contagiosas, assim COlHO niio foi i ndi fercnte o fn to dc que. nunca e;<is
ti n lm, IJ;! rcnl idade, conhecimentos ndequados de C0l110 pl;ltlcjar e gerir tllml 

cidade. A c:<pcriêllcia recent e 1110Slra que n50 basta snher economia ]l:m\ 

contl'olnr um pl"OeCS50 inflnciomirio, IIUIS mostra t<lmbém que niío é possível 

implementar umn rolífica econômlen Cilln rt!Suitados sem um entendimento 

correto dos fenõmenos tl\onef;Í!"ios, 

'o s. SChll';\fl~'ll;\n c Ehl;lbelh B~lbnd\c\'~ky, "Th~ Ac~lIe""c ProrC~_<iOIl in II,-nt, t", (I}} 

f'h,tlil' G. At l;lb~ch Icd.), r,,~ IIIICnW/IIlIHIi It"",,"/II"" {'mjl'uill/I: {'/!1m"" Imlll 1./ 
Cnlll!,,·ier. PnnCCIOlI, N Y, C:1I1l~1~ Foulhlalion for lh~ Adl'allceme'll ul 'Te:,ehillg. t 9\lJ 
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Que fatores favo recem O desenvolvimento efetivo dos conleúdos cog
nitivo$? Po(lemos supor que., à mcdidn que os novos conhccimel1lOS se 111511-
tuciOllnliza1ll enquanlO [lrofissões, seu conlf.'lklo lécnico aumcrlla: a [ll'cv.nlc
cer SUfl instituciOnnl izaç50 acadêtT1ita . deslaca-sc seu c(}nleüclo de el'tl c.l i~50 c 
complexidade intelectual; quando a posse do saber rl1Otlcrno funciona pnnci
pai mente como ideologia, o complexo cede lugtw ao simples. o conhecimen· 
to especializado e tCI1Lativo cedc IUg'lf llS ge!lernlizaçõcs abrangentes. o tm
balho propriamente técnico ou illtcleellmltende a se dc.~valoriznr e. com isso, 
o contclído cognilivo sofre , 

Além da questilo quase que quantiwliva do mon tante, o u descnvolvi
merllO. dos conteúdos cognitivos, eXlsl'cll1 as questões ainda mais complexas 
ii respeito das diferenças de cOllleúdo c (Ic orientação. que siío também. prc
sumivc1l1lentc, innuenciadas pelas condições sociais cm que <l ,l(ivldade II\!e
teclual c profissionnl se d,í . Ainda Que isso seja de fnto assim. c possível sus
tentar a tese de q ue esta provlenuítica, a dos con teúdos cm oposição, é re!mi
vamcn!e sccundár itl no caso do Brasil. onde 11 questão principal/linda consis
tc e m entender cm quc medida c em que condiliões os conhec imentos novos, 
que recebemos cOlllinUllrnentc de toda pllrte e que são cad i] vez mais indis
pcns:ivcis se quisermos participar de manclnl menos marginal do IlIundo em 
que vivemos. cOllseguC11l ou Ilão fincar raíl.es. c cm quc condiçôcs. 
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NOVAS PROFISSÕES, NOVAS UNIVERSID ADES 

A Con~ ! iIUiçHO hmsilcira de \981:\ CnlrOlüzQu o pri ncípio da aUlono· 
mia univcrsilflr i;J. mais ou menos no :::Il ropc lo. sem que houvesse tempo de 
examinar com mai s prorund id:\de que f1l1 l0nOlllin ser ia essa. qun) seu t'unda

menta. qunl seu alcance e de que forma ela poo!:!'ia ser implementada. A 
llutonomia inclui II direito de eleger os reitores nas uni vcrs id:Jd cs públ icas 
sem que os governos [)<lrtiei pem da indicação'! Uni versidadcs [lulÔnomas têm 

ou nilo o direito de norir e iech:lr cursos , fixar salários de professores, aliena r 
seus patrimõn ios. contratar e demitir runcionários, cobrar nnuidflde.~ ele alu
nOs? QU:llldo o governo paga a conta, que poderes tem de llvaliar, intert'erir e 
controlar? E quando as universidades s50 el"t!ld<lS c mntlt idas por rund!J(,':õ~s 

pri vadas , ou pel a Igreja, que direitos de interfe!'ênc ia têm as mantencdor~ls" 

E mais seriDll1cntc : se ,lS universidades suo, n<1 realidade, <1 [Jane menor de 
nosso siSlem<l de ensi no superior, que acomecerá com as demais in s!i llliçôes 
de ensino su perior do país? Tr<1n~form:lr-sc.no, todas, elll un ivc r.~i dades'l 

Não terão direito II autOllomi n? Desllpnrecerão? 
Questões como estas se prest..1ma todo tipo de interpretações e ueve

ri'io gerar grande qUê:l ntidade de normas!! lei s compl emen tares, que com toda 
ri probuhi I idude encontrarão res istências c scrü() otJjeto <Ie contestaçôes legais 
de diversos lipos. A pri nciPill dificuldade, no elllanlQ, !Ião é a ra lta de c lareZ<l 
nas leis, mas a falta de consenso sobre a raZno de ser dn autonomi a, que 
expreSsa, por sua vez, as cDnlradiçõcs que ex istem no intcrior de tll)SS::tS in.s
!ilUiçõcs de ensino su perior. V;Jle u pena, por ISSO, apl'oful1 cl,mno-nos nn 
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q llesl~o da aUlOnomi<l , nno nn esp~ra n çil de resolvê- Ia (porque n;io .o.e lral:l , 
afinu l, de UIlHI Jllerl;! questi'io de entendimento, mas de cOll trudiçõcs reais de 
ohjCl ivos c interesses de diferentes grupos soc iais), mas, quem sohe, na de 
entender mel hor;) 1l11lureza dos s istenws univcr.sit:'Írim contemporiineos. suas 
d iliculdildes, suas potencialidades c cOl\\ríld içôcs. 

E~is te lll d Uíl ~ Ill :ltlciras dinll1ctralmcnle oposta ~ de entender u q ues t ~o 

da autonomio, que, no Brasi l de hoje, se encontram quase totalmcnte confun
d idns. A prime ira, mni s cl ;íssicn c trad icional , pnrle (ln idéia de que as univer
s idades s:io corporações al tamente especla l izada~, dctentO I·as de um con hcci
mento que nenhum ourro seror da sodedllde possu i e que por isso não podem 
estar suje itas a nen huma forl11a de contro le eX[CI·no, .wb pcna de rliiQ eonse
guircm rea lizar seus objetivos de (ormll :ldequada. TrllHh"e de UlTIrl extensão 
das ar\ tigas idéias de :lutonomi a das COfpo l·ll~i)es de oficio. que flinda hoje 
persistem IlOS Sistemas de au tocontrole rr(lns.~ion'll exercídos no interior da~ 
profissões lihemis, como 11 mediein:l c o Ji reito. Elo rcpousn . fundamental
mente, em ullla pre.wllção de competência especítiea e intrnnst"crível das Ulli
versi dades parn u cxeeuçiio de suas funções e supõe. n;uuralmente. que ::IS 
universi dades sejam comandadas, em se u illIerior, pelos qu e detêm esstl 
competênc ia, ou seja, seus professores. 

As eorrorilções tendem !l ser governadas de forma hierií rquieu, COIIl 
Uffi.1 Olig;ll·qui;l de mestres no topo, que definem as regl·as e controlam os pro
eed!lncn tos de acesso de novos membros ao seu int erior, assim co mo os 
mecanismos de prestuçilo de serviços e demais formas de relncionamc nto eom 
os usu,írios de scus se rviços. Ncsse se nti(lo, elas se ch(>cam eom !l segund!l 
in t erpreta~' iio sohre O que sej a a autonomia, que consiste, sim plesmclltc, na 
cXlensiio do conce ito de democr!leia majoritária e p!lrticipati"' ll p!lra (l interior 
dos s istelllas euueaeiol1 flis. Nessa perspectiva, a democracia nilo seria somente 
um sisrellla de escolha de au toridmles pl\hlicflS pela via do VOto, Illas deverlj 
existir no Interior de cada unid;lde de organi zação soei ;!!. Em todas as panes. ° 
princ ípio democrát ico deveri :l ser o do poder da Ill tl io ria, com a excl usiio de 
intcrferênci as cx tcrntls: os open"Írios e empregados deveriam cÓlll ondar as 
fóh ricns; os mêdicos, enfer meiras e doentes, os hospitAis; os soldados c oli
c i:lis. as l"orças nrmadas; os funcionári os, as repartições pú blic:tS, e os estudnn
tC!), funcionários e professores, :lS univcrsid:ldes, cada qual l1a proporção de 
scus nUmeros. Na sua fOlma m:l is ex trema, essa concepção não dis tingue cnll"l.' 
o exercieio Icghimo da aU loridade e o tIll1{)l"i larismo puro e simples: amhos 
serimll formas maIS ou menos disfarçadas de opl·essi'io, a serem quebradas j>e ln 
J\1ob ilizaçi'io dos oprimidos. Nessa perspectiva. a univcrsidade não rcriu n<ldfl 
que u di stingui sse de outras insti tuiçôcs ou organ izuçõcs púhlicas: a autono
mia conquislDda n!l Constituição scrin , t50-somente·, um ~i n<l! de que c io se 
cncontru à frente de outr~ inSl illlições no cnnllnho d3 demoeraci:l plena. 

Essas duas concepções do que seja a aUlo nomi a univcrs il,íria não coc
xistem fac ilmellle, princip<llmclllc porque se prestam a inlerprelações potiti-
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cns e ideológicn!' towlmcnte contraditórias, A dcfesa da autonomia pode ser 
lida ranto como um esforço para !l1;Jutcr a univcrsidade tantO como vanguar
da e gUilrdià do ruturo e trincheira de resistência contra o capi!lllismo avassa
lador quanto como um movimento defensivo e retrógrado em favor de_ urna 
corporação ultrapassadJ e c liti st;l a serviço das clnssc!'. dominantes. Por outra 
pane, c:\istcrll bons nrgllrnentos, t;1I1(0 '·11 direita" quanto "il esquerdà", contra 
o autonomia. A idéia de que as unillcrsidades - ej unto com elas os cien tis
t:ls e todos os profissionais de nível superior - devem deixar seu isolamcnto 
e ser postos a serlliço da sociedade filZ pane l<1nto dos conce itos gnJ l11sdanos 
de '·inlelectu<:llidack org5n ica" qu tl11W das teorias do cnpita l humano, pró
["!rias do pensamenro eCI.>nômico libcral. 

No Brasil pós-1985 prevaleceu até ugora umll coalizão prcdria cntre 
as dU:l$ IlÓÇ()CS (Ic. aUl{)nomill. lellando ii conccpção dOminanté de que as 
uni versidades são instituições -autônomas, vol!::ldas para a pesquisa, o ensino 
e a c:\!en5lio e govcrnadas pelo princípio llHljoritdrio. A conccpção Op0511\ 
semprc preponderou nos pníscs sociul ista5, lcm encon trado nos últimos ::'11105 

gro rld C :j(,:eituçãO nos regimes mais con~crvndores do Europtl., a cOllleçur pela 
lnglatcrlhd, c tem l11<1is udeplos do que se pensa em 11 0SSO meio. Ê a perspcc
liva segundo a qun l os membros das institui<;ões un;lIersi tdrias formam um 
grupo de interesse como quu lquer o utro. co m urna fone tendência a buscar 
privilégios rt sornhro do Estado. c necessitalll. por isso, ser estritllmentc con
trolados pelo governo e enquadrados nos pl:lnos de desenvolvimento econô
mico, nn IICriClllC socialistn ou socillli7.antc, ou IOllçndos à pr·ópr i;[ sorte na 
bu sca de recursos no mercado privado pelo lIendu de seus serviços, n'i ver~ 
sQo neolibcrnl. Esse r<1ciocínio t5 u!ilir.ndo 11a árcll ciel1lífica, argUtllenlalldo
se lluC as univcrsil.h1des não tcriflm r:lZôe.~ para reivindicrlr do governo ou da. 
soeicdndr:: nenhu m tnJtnmento cspt!cinl que ti difcrenciassc dos serlliços de 
cnergia clêl ri c:l ou de eontro lc de cpidemias rUfilis, por exemp lo. Os argu
mcntos em pl"Ol dn autonomia acadêmica c da liberdnde de pcsqu istl nlio 
~eri:tm mais do que cortinns de fUIll :'lÇ;l par:! n proteç.lo dc privilégios anti
gos c injuslificáveis. As universidades. e seus luncionários e professores, 
deveriam ser trmacios como quaisquer outras instituições e seus n:spectivos 
empregndos, geridas segundo as técnicas mais moderpas de administração 
empresnria.l, com rnetns e proclutoS c laramente idenlific;1vcis - rormaçiío de 
proriss ionais dotndos de qualificoçõcs bcm-definidas, pesquisas de utilidade 
c:lar-amentc pcrceptíllel - e rigo("()sas análises de custo·bcnclício do uso que 
fazem de seus recursos. Essa lIisiio encontrn acolhida cm agências governa
mentais, mns também no setor cm presnrial e entre o próprio público, CJue 
freqüenlementc se dcsesperá com o contraste entre o que <JS pesSOflS esperam 
dns tUllversidades e o que e lõls proporcionam em termos d~ pesquisa apl ica
d:l, eursos e opol"tunidm!es profissionais. Ela tem tamhém um fmtc ape lo fi 
esquerda, com ênfaSe na necessidade de planejar os investimentos e as aqvi
dades de educaçuo c de pesquis:l cientfficll e tecnológica em fun çno de ohjc-
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livos $ocioc(:()nómicos de longo pr:'JZO. No Brnsil, eSsa t:om.:cpç5.ó é m<1l\ 
articu ladn em rcla~'fio ~ PCS(luisa do (IUC cm rcl,u,iio às universidades como 
lais, ma~ c bastante prov ,ívcl que comece a ganhnr força também aí, alimen
ta<l" pelas próprins dcliciências do sistema de ensino superior. 

Da outonomia das corporações à autonomia da ciência 

Ainda que cxi sl rlm ::l1"g umcnlo~ ponclcnívcis a fnvor dn dcsccnlmliza
çiio da <llIIorid:ldc e tio llLlmen to dn pnrticipaç:1o de lodos lia gestão de su ns 
atividmlcs. não h1l corno levar muito longe li defesa dn lllllonomill uniVl!rsi t<\" 
ria sim[)tcslllcn tc nesses lermos, dados seus cuSIOS cvidelllcs pUnl ti socieda
de comu um todo c ii n<llmal eX(Jecuaiv:l de que ela:; corrcspondnlll li esses 
custos com UIl1:! prcsttlção adcqund:J de serviço.~, 

A defesa da auronomi :J universit:Jrin tornn-se mui to mais consistc rHC 
qutlndo .lpoindn em uma reivindic:lÇi\o sohre:l n;l1ureza espccinl das Inst ittJl

ções úe cnsino superior, lcndo C0l110 elclllcnlO prineipnln qucstüo dn pesqui
S:l cicnti tic:l_ De I':tto, Uni dos argumentos 11lilis usados cm dcfc!'.a dn autono
mia univcrs itária é que seus pcsquisadore~/proressorcs Irnb:llham 1I:l I'roll lclrn 
do con hecimcnto, OU1<1I1JO com visão Crfth.:;l e inovador:! a re,:'\lid lltle, e eSlfl é 
uma lItividnde que IIÕO (}Odcria, por sun própria lH1 turczn, s ll bOl'di ll :lr-.~c ii 

con troles extcrnos ou mcUlS c ,waliilçõcs de curtO prazo, A atividmjc de pes
quisa scri,l, ;1s.~iT11. ullla <llividadc nCCCi;S'\I"i;ll11cnte nUlo-I'eguJadn, soh I)C IHl de 
dcixnr de existir. E C0l110 o ensino, p:W:l ~er de qual idade, dCI'c ser insepará~ 
vcl tI,1 pesquisa, o mesmo \lalendo I)<lra ,I cxtensão, ,IS un i versidades como 
Um todo ~6 poderiam cxistir e florescer com nU lonom\:l. O argumento oposto 
é que:1 1l0ç:io d:1 pesquisn COlHO :l. tivi \I;Kle livre c individual é u1trJ[la~s:l/ja. 

ciênciu c tecnologia stio um<l coisa só e dcvem estar integr:ldos " p!'ojct()~ 

glohois de interesse do país c da soc\eutldc. O mesl!lo valeria panl o enSino: 
c:lbcri a i1 sociedatle dizer que tipos e qUl\ntos profissionnis I\ecessi to c exigi r 
que :~s universidades enlreguem esse rroouto cm quamidadc c qUlIl idnde :lde
quadas l~ a preÇOS razf1<Íl'eisl . E~ses prlllission:li.). por SU:I vez., deveriam per
der de vez. ti iJusii\} de se (wgllni1.<lrcm em corporações nut ôn()l11as c uulO-

l. E,~n linh.] de JI:;un'~nln.;~o IJoerllel' Inllico d~ "I'a forçJ ,l OS ~IIIlIlO~ ~no", com:1 ,'On~ln]~ç~O 

do '·rô\Cn.~'<J lla~ 1t:"I~(ivõl.s de deflllll. CQm ''''I 111 ;'';1110 (k rn~c,~~o. a~ "ecc~x,(I~dc~ rUI~I,,< 

d~ p,"~~o:ll de nível .''',lCriOI. '111~ !'CI'l:IlIl ,mbspl:II~:í\'C , s p:lrn pndtr pl~lIcj:l" :1 cxpa ll~10 c li 
ollcnln~~o do cn~j,1!.' .~lIpcrior cm q~~lql<er pnis. A prlllcl)l~1 di ric],ld!HI~ <.! 111'1: J '"(kmand:1 

~ocíal" de gr~dl,~(io.~ de ni"d universlI:ir;o dCPCfldc II\I,ílO pOllCO lle Il~cc."íd~de.< 1I:~"'cn. 

dcfíl\iw,~ c lI\ui!!) d~ ~()Ilvellç(~s e privil~gi()~ con~ijlid:,dos d~ (omiTI "1~i~ 011 1l1e1l0.' COI1 

!Ínj;entc, Ver_ ";I respeilo_ O . PllhOII. A. GQfdOll c G W;lIj~nh, H,):II~ f EoIIIt'IIII'''' 1111(1 

1>1"'11"''''1'1' f'/mmi",:: ii COIJJ/'III'llllu SIJ,,/,. I>) 1'lwlllt'l1 mui Mu .. ~~1 Ef.lm""Jir<, Gcn~" ra. 

ImC]"WII!ln~1 LnbOllrOfflcc. t982 



~OVAS PROFISSOU i\'OVAS IJNIVERSIO~DES 111 

ft:guIJdas: 110 mundo cada vez mais capitalizndo em que vivemos, eles não 
ser1<llll senão operários como OIJ1rOS quaisquer, cuja ação políti ca e socinl s6 
faril'l sentido no bojo do movimenlo opl!r~rio mais nmplo2. 

A ideirl de nu tonOllli<l univcrsil5ria estú ligada à If<ldição de autono

mia e nUlo-regulação das corporações profissionais e é anlerior .1 enlroniza
çfio da pesquisn c icnlífica nas uni versidades modernas. A auto-regulação 
profissional scmpre leve uma dupla face, Por UI1l lado, ela fUIlCio1ll1 como 

lima rescrV:l de mercado par<1 um grupo resl r'ito de pessoas, que controla 
CIIl cau~n pr(Ípria os seg redos de sua profissão, as regras de l1dmisstío de 
IlOVOS membros e ns próprios preços c cond ições cm que seus serviços s50 
o ferecidos. Por ourro, ehl pcrmite o dcsenvo lvimento de tradições prorls
sionilis e dc com petência que silo prL~sac1as de gcrrlção a gcmç50 e dão con
dições para <l produção de benS" e serviços que a sociedlldc aprecia e que 
dificilmcnte existir iam ou seriõlm dcsenvolv idos com tan!::! pcrfeiç::io fora 

das corpofilr;ues prorission<lIS. No limite, nâo podem ex isti r t:Orporações 
profiss ionllis cujos serviços l1,io sejrlln v;llorizaclos par ninguém, a não ser, 
talvcz , nó form;l de corporações militares que se mantêm pela violênci,l 
contra outros gmpns sociais. Por OUlra pnrlC, :>cria diriei l manter o mono
rólio profissionnl sobre atividildcs de nat ureza transparen te, que qualqucr 
ressoa rode nprender e replicar, sem p~lssar pe los rilu:li.~ de ap l'endizllgelll 
e iflicial,f.l0 próp rios dns corporações. En tre esses do is extremos ~ n ativi~ 
dade técnica tot:l lrnente transparente e tlniversalmente aecssivcl e o COflll"O
Ic corpol 'mivo de mividadcs iflÚrcis e hahilidadcs il1cxislclltC.~ - exisle um 

grnndc espaço para n l1liSlificllÇiio e:l usul"Jlação de privilégios indevidos, 
assim como para o desenvolv imcrlto autêntico de com pctências profissio
nais espcchll izad,ls c adquiridas por mcio de sistemas corporativos mais ou 
menos ["eehado!> c iluto-regulados. Ê nesse e,~paço que se (I,í o eterno debate 
COll l r .. c a favor da au toll omi.:r e auto-regulnçrto das profissões, assim como 
(bs universidndes. 

A. R(!vollIÇ;JO Industria l destrUIU [lOS poucos ii autonomia das an tig<Js 

cOl"pornções profissionais. primeiro peja suhordinnçao dos :lrlcsiios 11 Ii"lbricn, 
muis tilrdc pcl;) apropriação de SUll competência profiSSional peja tccnologi:l 

2 O I'mcc~~o Ú~ ~rlluic~h z~çllD u~ profis~rQn~; • .t.: nível ~\ LPCI10 ,·. C inc!U<lve dc nrorc~sores 

1,,';\"cr~ll;kios. t]lk! <I' lell! nccnlu:l()o r\o Bl";\,ir nos tih\nlOS :I>\OS. reOele ~l\\ e~~n Icndênc,~ 
clH ~lI~ ycrrcme .. ~ e!;C(ucrd:t'". E~~n ~r-,;~cliyn': cl:lbo .. nd~ com elmna pÓI" M:l:;:lI; Snrfnlli 
l.~I"()n ~n concl".<;;\" de ~cu e.~!Illlo $obJt: ~~ profis~oc~ de nível slI)X'rior no nlUnllO nmdc.·
no: " TI\\! nl'(OllOlny ~nd Ille '1l\IelligcIlce of lhe wholc' 1I~ldi!i()IInlly ,'e~l~d in p, ',)fes~;onal 

lI'or\:. :lllpcnr' 10 be, 1l0W. LII\C~rtrl;1l P('I'llegC, To blllld 01' deii:lld monOl)Olie.< of compelenC(: 

:lllrJ (\cc ... ~s doe~ IIO! prOle,! lhe~ imrínSlc qllnr;lic.<. For Il1r<. IlIofcss,onn l wOr\:.er~. in sóli· 
<.1:11'11)' ",ilh ~! I ",or~cr~. "m~1 find Illc '\~:l1\~ (lf el:,illling n1\~ '~Jl, ~;"g II\\! r\llll1uln~n polen· 

Ilal 01" ~1I "'01 1.;'· (TII~ RIU "1"m!e.ui"'IIII1f1". Berkeley. U"i"cr~i(y of C!l1iroo,II~. 1977, p. 
2""). A ve,lenre "iJ direiw"', p1t:~u,,""cll11.::n!e. Ii ~ Que propugna n mcrc~",il i zaç50 e. de~rc· 
:::\,I~ç{1O IOI~1 d~~ pror",~~rlC~, 



incorporada ~s mtiquinas e aos sistcmas de divbiio do lrabnrllO'. Sohraram, nn 
tr<ldição corpoJ"ativ<I , uQuel ns mivieb des que conseg uiram malHer um aprendi
zado lIl ais longo e mais t1 i ficil , inicia lmente l igado ao conhecimento d'ls I ctra ~ 

t%ssicíls e, mais recentemente, llS ci~ncins, Foi esse o caso d<l medicina, do 
direilO e do snccl'dócin, :l l11p li: tclu mais l arde. cm alguns p:Jise$, flíH<I a ellge
nhôlri a. A cngenllilri a. na F rançil napoleónica, substi tuiu as ,lIl tigilS prot'issües 
como rormil de educaçã~l e treinnmcntn das elites, uma trad ição hcrdada peln 
Br:lsi l. Nos países de lrad içilo alcm5 ou nnglo-sa x. éln ica (inclu indo a I nglalerrn, 
os Estados Unidos e II Alemanha), no enl<l I\tO, a cngcn lmria tcm até hoje dt!"i
culdnde cm ohter reconhecimen to si mi lar ao das OU lras protissCies, fi C<lndo rre
qücl) [CIllCnle lora das uni ver'\'idades, que niio tiveram, (}(Ir ou!r<l parl e, d iticul
dades cm incorporar ,l~ ciências nalumis e-exntns, C01110:l f ísk:l, a Cjurrnica c n 
ma!enH'I[ica4. O B n'lsi l import ou es~é modelo francês. inicialmente para ai; pro
lí ssõcs lrad i ci(\nai.~ e, mais larde . p.tra 11 m mimem cada vez maior de prolis
sõcs de nivd superior, todas elas defendendo o con [role nlllÔnn!l10 de sua ,ire.\ 

de c0l11 pelêncin e exercício prorissional e a ajudn do braço do Estado P<I[";\ 
impedir o 1t";JO;ll ho dos que n:1o pmSUil \ll ns eredencini s :1dequadns. A ss im 
COII10 n mediCinJ está associàdn h ciênc ias hiológicas c n engenhnna às cien· 
cias fís icas e matemúlieas. cada pro rissiio Imla de iden ,ilícur suas próprias 
ciê m.: ias húsicn<;, suas próprins tireas ele pesquisa, scus próprios eursos ue gra
duaç50 e tooa n para fermíl ia que acompnnha as ciências mooel"nnS - revislns, 
congressos. viageM; i nlernncion ais. hancos de dados c· ns~i m por dianle. 

A inco)"poraçilo de conteLÍdo$ cienl i ficos aos cursos de t"ormuçiio pro
f iss ional, no entanlO, foi sem pl'c um processo di fíci l e comrnd itó t io e de 
entendimc nto ai nda mais dificu ltado pelo selllido cnmhian le que :l pala vrn 
··ciéncia ·' IC\11 [ ido cm d i versos co nleXIOS. paí.~c.~ c époc :'ls hislóric;(s. 
Edm UII(lo Cólmpos . 1': 111 trnh;l lho n:cen le\ mostra hClll CSSll varl:lç50 de senti
dos medianll': o lempo e o cspoÇ"o e condu ; que o cnsino sempre esteve asso

ci:ldo ti rcsquisu, cm algum de seus múlljplos sentidos. o 'l uc lontal";;.! eq ui 
vocncln li tese de que <"l pesq ui sn c ienl {fica, no se nt ido alu ai do [ermo, tcm 

J E._sc p,'occ~so não foi tjo "nl"cf'~ 1 {JllDnlo ~c ~trpõc. e n ~obrcvivêl\ci~ de trnd'çõc< m1c"n· 
"~I~ cm rnllito~ paí.<t:< tem $ido 1I!Ílil:ldn pnr.l nplicnr .~U:l< v~n(~l.!'en' Icl:H"·:I~ no Inu," !o 
pO~· l aylori$tn e(n {JIIC vi"CIUM. C1". Michael J. Piore c Ch;trk~ F Sl\h~l. file S"lfm" 
'li/llm,.,,,1 O"uk· P"woln/im'<}",. P"".~pl'l"i'.,. N~,,' Yorl. Bn<ic Rooh . 1984 

J SQb\e O p~ne[ d~ corpornç:io de ~I)gc"hcl ro~ mili(nrc<. o /·"')'.1 til' 1'''''/'< <'I (1II/II.f.'''''.'. 1m "IS

tiw~ionn ! il~ç~O d'l eng~,\hnri;1 frnllcc~n. vei" John W. wc;s~. ··Brldges nnd lJ;jfricr~ ; 

N:urow'''l:- Acçc.\.< nnd Chnn~ l!ll; Sl ruclu"~ in th~ Fn~nch ElIgirrccrin~ f'ror~<~IOll. I Soo-
18S0", <:1\1 G"rnlt.\ L Gc;son (~(L). P"'/h~;,,", "mi riu.! F,·~",·" .'1,111,.. 17()(J·1Q(}(). U,IrI' 01 
Pcnns)'IV~UI3 f>n;:.~s, 19&-1. pp. t 5·65. Sob,.~ o p:I[X!1 d~ Éeolc Poly(cchni4'1~ fmnccsa COI1IO 
il"l l wiç~o de "IIIC. vel R Gi lpin. ·"Th~ H ~litl1j;~ Or!he NnpoleOnic Sy~ten(·. GIP. J, cm 

r mllU '" ,",, A.~(· ''.1IIr~ Sdrllldic S/IIIt'. Ncw Jcrl-cy, PrilKclOl1 Uni\"cr-"ity Prt:s~. 1968, !lI'. 
77·[2.1 . 

. ,. A Si"I'L'III"<I Aemlã"",." , ii 1;"1'(1 V""·,,,..wril"/ll ,'!II QI/tll/ill. S~lJ P~I1[r). Vê t1lc'c . Revi,tn tios 
Tribun~;~. [98& 
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uma relnção difici! e nem sempre harmónica com o ensino superior. É uma 
Concl usão que só ser i<l vá!id:l - mas tri vial - se amplitíssemos desmesura
damente o conceito utua! de pesquisa científica Jlanl incluir qualquer tipo de 
ativid::lCJc intcleetuíll m:lis viva e criut iva, Ninguém poderia clefende r a idéia 

de que os professores devam ser meros repetidores de conhecimentos enlata
cios e que possa haver bom ensino sem e:<periências de laboratórios, pcsqui
SilS bibl iognífieas mais amplas, l eitlll'llS inteligentes c cr ít icas de textos e 
autores, d iscllss:io de idéias, interpretação de contextos e assim por diante, A 
questão ntuul, no ent<lIlW, nâo é esw, mas slm a de sabcr se a pcsquiS:l cientí
fica, Iln formo em que ela é entendida hoje (como pesquis:1 de ponta, com 
possihilidades de co ntribllições signi f icati vas :l determinados C;llllpOS de 
conhecimento, c atividadc profissional orie ntadu p<lra a parti c ipação em 
eO lllun idndcs ll11ciOJHlis c illh::rnaeiollais de (1Csquislldores), é o lín ico in stru
mento para prod uzi r o ambiente de criutivid:lde e de scl1o(ursllip que li ativi
dnde educacional requer. Pam responder a cssn pergunta, é necessnrio ter em 
con\il <l multiplicidnde de fenômenos que se escOndem sob os termos "pe~
qui!õa" e "eiência", cm vez de de:;col1:;jdcr~-la, 

As uni vcrsid<Jdes tradic ionais na Europ<J sempre hUSC<J nllll formar o 
homcm cu lro, conhecedor das tradições grega~, latinas c ,1:\ escolástica, nas 
quais se nlkerçnvam seus con hecimentOs de medicina, di reito ou teologin, 

Pal"a os ingleses. a cultura era definida em termos de scllolarship: os nre
mi'ies hllSC<J\'UIll Llmn snbc{loria mais :Hnplfl e abr:lIl gente, baseada na f ilmo-
1'ill e no humanismo, soh li êgidc da WisSl'IIScllOft; os f ranceBes, nos finos ilu
ministas dn r6s-revoluçiío, punham ênfase no conhccimento du matcn\ntic:l, 
da rôgien, da fisiC'll ruc ionlll e da Ilstl'Onomi,l, unU! Sâelll'e com letras mailís
CU);IS e pretensões de verd;lde i1bsoluta, Robert Gil rin, em v:iria.') l)asS<1gcns 
de seu eSllldo clássico 50hre :t eiênd a francC'sa, eh;lIna a arençfio p:lrn <l con· 
tradiçilo que havia entre as eoncepçõe~ hilsicas e li organizaçiío do sistcma 
ed uc3eionnJ francês, por um J<ldo, e os rcq u i,~il(IS da pesqu is:l c ientífica 
moderna, por outro, que começava m a gunhar corpo na Alcmanlm cm mca· 
dos do secul o XIX: 

Os rr.lnc<'<e~ idcnlizn~nlll o profe~~ot' como um homem de il":\n()c CllhU'11 e conheci-

11Ic n10~ cllcidopêúitO-';, e n~o como IIIll C~tlecl:\ti~tn lr~t>nlhn!ldo l'101UI' C~!11p!l deliolil~tlD COIII ,} 

obJcl'vo de toatel' algum'l cOIlft'lllu,çilo 1l0V~ no conhecimento, Ele ~erl~, um '11\'1"'1, ern\Jebí(to ()~ 
cuhnr:l :lmig'l c ct:í<~ic:t, que de"cnn ~er p:l~s:I(I:I, nlr:l\'oi:~ de !'Cus estudall 'es, pJr:! :1 g~r:t,Jo 

~c~lUnl"- ] ... ] O propô~ilo tln IlIliver,,'d~de ~te'\lii ~t'J en,lnnr ~ pe.'iQui~nr. e 11110 ~OIllClI!e I) con· 

Icudt> da ciênci" O idcnl 1;enn~n'Co eOntnH!UV" corll o f":\IIcê~, ~() Ifônuf os e~lOd ~,He8 r~r.I ,<~ 

Irn,,~ form;II' C:'I\ um Rh/J/llr ind.:pcndel'lte, A difere"p crucial e!'~ Qlle, Il~ A!c'Il.1llha, não cr~ 

_~uficle nle co~hcccr;l cicncia: em indi.<pcIlSávcl snbe>' {a:,i./,,_ 

A énf<lse nas ciências matcmlÍtiClls, que m:lrcou Il École Polytechnique 
c a maiorin das gmlldes éco{es, ni'ío <llterou esse quadro: 



lO' ~IOI)ERNlD~l)[ E PÓS·MODERNlDADE 

P~ro o jovem rrn!\c~s ;ntel'e.~~ndo em e~ludaf cm Ullla d~~ !:mOfd~, tf"/C.<, IIS pl'OV~~ ~~ 

~cleç50 ~lg"ifk:}Vnll1 que ele d~"c(\n l'~~~n .. (joi.' 011 rr!!s mlO~ 1:.<IIII)n"lIo lllo1l~m~llco lkPQI~ do 

terl1\;no do /J'âi'. ;Ml~ 16 ou 17 UIIOS. SUJ chance Ik: P.1S.<M eram III:qlK:IIlI~, !l1;lS. pa.~s:mdo UII 

n50. ele leria que gn~t:lr 1n11;10.1 d~ seus anos I lI ~i< cri~ liv os nprcndcndo IIIllO Illnlclll~licn nbw;,rn 

que Ic,ia pOIl~O USO lanlQ em umn carrei ,,] de e"gel1ll<:i,o lJ"n1110 cm uma de pc.. .. lllisadOf. Ê n-n<l 

q\lt n gl'l1ndc tnfn.lc ptl."In nn competenClll 1ll0Ie ln~IIC:1 no~ CMCII I'.IO.' !:Ie ndmis~~o ~~ J.:m",I~, 

it.",~.< conl,ib"iu de fUPlln i"lpOtlJIUC pJr.1 II Imdiciollal forp do~ fr.:"ICC>C~ em Inmcm:itku 

pura. POI' (lUlro Intla. o pn::~lígiCl da maltmnlicn plll'a sem lhhida de~vio!l 1)C,;,;C>l\, 1:I!~!'I10~~.~ de 

outr<)~ r~ 'll po.\. C:li.~ comO:l Ill:ll(lm~ck" npUcndn e:l ri~jcn mnrelll~llcu6 

Na l nglatcrra, a pretensa nohrcza dos sr:flo{nrs os difc,·cnc i,wa n50 
sorllcn te dos mais poorcs mas tamhém da aristocracia inculta c os proteg.ia 
contra fi riqueza arrogante dos burgueses: 

o pl"Ofi.,"~ioMI. nrgu'l1cm:wnn, ~ue!c~ Gil': o:Jescon f invan, d;),~ rml'licoçi\c~ éllcn~ I.lo~ 

~.<pccto~ aqu,~ilivo.'" d() capíwhSlllo. pe",nv;), '1Ii1l$ 1\0 dcve' do quc no lucro. A :;r.lIill'->I} de 

seu clienle. e n~o o mercado. dc(im~ ~uu rccoml\CI\~~; e. rccnicnl\,cluc. ele jalJ\nl.~ recebin 

ruz~lIIcnIO'. c ~íll1 ''''''iII~i/"ill.f . S,,~, "cPU!.1ç~O el":' co"ql,L":.oJa pcl~ <.Iisellç3o. IDIO C conh~ci · 

m~nlO e,;pecinlilndo. c nilo pc l~ public;<.Inde e pelo ~uee.I~O I"iI1JI1CClt"O. E:le cm '''11 hOl11cll' 

cu Iro, ,1\;\ ~dllc:lçilo em mllp ln t ab,,~ngcn l t . Diferentcmenle do homc1I1 <.Ie negõclOl>. que o(le

rJV~ cm IIIIl .... ercudo illlpe,'~oal, (I pt"Ofi 'i~!OI1:l1 <e ,claCIOllDVJ com .~cus clien(~s de fonlla pe<

SOJ] e f1Him~. rdenlll1eolc. e l ~ n~o pfeci.~~v~ cO'll[l<!rlr com OUl ros dJ mC."iI IlP p,.ofi~.<,io. ou pe lo 

InellO~ 0;10 nJ nlCSlIl:I medlll~ que os hOlllcn~ lle negócios. A~ n.<;wc;:.çOC< p"oli~~i(lna;'. com 

<eu~ princípio. de ~tll11i,s50 C\lnlrolnd~ por c~a'l\CS de ing"~%o c ""III~I·H.! d,lII.fH.(, (I prOI~

l1i~'n da~ prés<&s l1I)í' scvc,'a~ (13 Ofe'1:1 e tl~ proCUI-:l . Sll~~ llIalleu'M. 0" 1111. Crilln tOTllidn.<. 

uma !I"alid:llle de gmllle<ll<ill 01 lli,(ingoia d:, ;,gl"e~~ivi,l:lIk tlos intlll.';l riai~ c!Cl inle,·,or e do 

nOlle do P3i~7 

Em todas c·ss:ts sociedades, li dimensão "CUllll" das profi ssõc~ mnis 
nobres serv(::], oSlensivumcnre. para garantir a qualidadc de scus membros e 
os serviço$ que pl·estavam, e, na prática. pnra marcar sua d iferençn cm reln· 
ç50 a outras Mivid<ldc5 menos nobres. O descnvolvimento dc conhecimentos 
de b<lse experimental nn biologia , na química e na ffsicu, ml1is próximos dn 
conceilO moderno de "ciênci ôJ empfricn", ueu-se inicialmcnte rara cI<ls uni
versid<ldes lr<ldicion<lis e só aos poucos roi sendo aeeilO por elns, fi prindpio 
nn$ uni vcrsidnJes alemãs . assim como nas univcrsidades escocesas, pflr"a 
mais tarde se incorporul" cm dcpartamentos especia lizados e penctr:Jr, finnl
mente. nos currículos dos cursos profissioll:tis. 

6. R. Gilp;lI. FI·C/lJl·1I 1II lhe A,I(t "',,,~ Sâtlln(i, · Sl/ll~. "I'. d/ .. /H/.-.II·m. A 1l1ld1lÇ;io p~rJ o fIb"· 
(u~ut.~é Illlnhn. 

7 She ll/on Itolhblall . Th~ RPI"nlmi"" 4 Ilre VU/I",: C","II/"idge mlll S.,( Icl)" III Vi' ·/i" ""I 
E/!!l/IIIUI, Cal1\hri<.lg~ Univcrsiry rre~<, 198 I. A 1I11duçilo é l\1in h~ . 



NOVAS PROF1SSOES. J\OYAS lJNIVERSID~Uf.S lli 

A im:orpor:lçfio de nOV<lS discipl inas às uni versidades, ti SubSli luiçiio de 

disciplinas lnld icionais por muras mllis modcrnas, n introdução de disciplinas 

b:iS1c:\S 110S cursos prol"issiona is, IOdo esse processo foi o resultado de um;) 
série de fatores rclativ:Ullente independentes uns dos ou l ros, Illuitas vezes 

contraditórios ent re si c por isso mesmo qUllse sempre recehidos com descon

fi :mç" nus currciras lll.Jis t rad i cio t\ai ~. Em parte, essa incorpornção se explica 
pclosurgimento, nns universidades, de um novo lira de s(;lIola/", o eicntiSHI c 
pesq uisador, em sul>sti lUiçiio ou no I,ldo do sdlOlar Irndic ional, o erudi to. Ao 
cOnlr:írio dos professores, mêdicos, ndvognclos e engenheiros, típÍl'os das :mt i

gas thcu ldades brasileiras, que só dedic<ll'<l m pequeIHI parte dc Seu tempo de 

tr·abalho 11 rormação de fu turos colcgas, o scho/(Ir trad icion<lltinha no ensino 

sun aril'idlldc pri ncipal e, por isso, tnnaVil de va lorizá-lo o quanto podi!'l. Nns 
un iversidades tradieiontlis ele cm, qUlIse sempre, um sacerdote. que tinha no 

estudo e na I flrcfn educll ti l':l sua prineipnl mis$.108. A partir do século XIX as 

lIrll vcrsidadc$ alemãs in trodu zem a com[}etiçiío c a disputa pelos professores 

de maior prestigio. exigi ndo deles conhecimentos que iam muito além do que 
as carreiras II·adiciolluis ou o magistério requermm e oferecendo aos mnis qua

l i ticados cond ições de tl·abalho e de pesquisa até então desconhecidas. 

o conteúdo científico das profissões 

Não se pode pensar a questão do conteúdo cldturnl e da eient i fic iza

ç?iO das universidndcs c das profissões em termos eSlri tnmell tc funcionais. 
QUflnlO Imim precisa saber um advogado? Quanta matemática e f isica pr(!

eisn sa her um engenheiro? Quanta bio logia (e latim, e alelllJ'io) precisa 

saber um médico? Se hoje par~ee r idiCu[a a idéia de que um bom médico 

tCm de saber lat im , poucos duvidam da noçil.o de que o bom engenheiro tem 

de $.Jbcr físi c,) e o méuieo, hiologi:) . E, nO enl<l nto. m, que Se ded icam n 

ohscrvar mai s de perto o con teúdo el"ctivo de lI rTIn lItivldade profissional 

como ii engenharia 1101"'111 que ela está longe de con sisti r em um<l simpl es 

uplicação prática de conhecimentos risicos. 

Os engenheiros trabalham a prrrti r de tradições ele ação pragm!'itie<"l e 
eontrol:J.da que se fun dam mui to mai s na expen ênei::l <Ieu tlwlada da prol"i ss5o 
do que nos conhec imentos teóricos d<"l rísicé"l , de ,Iplic<"lbil idade rrC(I(jentc~ 

mente mu ito mais reduz ida . Richard \Vhitle.y resume desHl forma o quc se 

sabe hoje SOOI·C as pro fundas di fcrenças entre engcll hill"ia e c iências ffs ;cils: 

s. O c~r:ílcr kl!;O {bs fnco 'tlatl~~ de:. llpo nJpokõnico. criJ():t< por IO();1 3 AIlI<'m·;1 \..ali!!:. 
depn,~ d~ indqx:ndência. signifiçou li e;.;clu.\.!io ()O~ ~ 3cc , ·dO\~s c. COtl~q~~lllCUle nl!:. d;l~ Ifll
tliçÕl'~ de .1"d/tllmOf/IlI' que e x, sli~1l1 nM ~nli~M utliv"r~id3de.~ espnnhob~ C ponU!;nc.~a~ . 

COlll i~ .<o. o.~ COnleti(!o~ !llotl~m[)S que essJ< f~culd~d~s r'nmr:llll de inCOl"pOf~l" uSo I.""con· 
ll":1rnln l.;:r1"l:no em ql,e.se il~,e 'H nr. 



1,\6 ~JOOER .\'IDADE E PÓHIODERNIOAIlE 

C01l10 o, en,gcT1i1clm~ lê"l do;: produzI!' ~ncf"tos IIU': preenchem de\ermit,~da, runçõc:s cm 

cifClll1;t;lIlci:\~ p,.rtiCIlI Jf~~ quc ele~ nào cO"lmlUIU, li f~b';ln~i~ de \~ ori ;IS gel':li~ Ik lel~6e.< entI'C 

propfiedadc,~ ~h;lrallls t/c fCIIÕI1~no~ IdCüliz!l(JO!; crn COIlIII,Oc,ç nlttllnentc ,0111rol:Jtla~ de l.:Iool"\,lô· 

,'io e 111UIIO lillllladn [".1, EIK]\\nnw O~ rí~i~o:; se prCllC\\paln principalmente cu, enlender c prc\w 

~" proprie<.Jn~s (ln malerin e 'IC conc<:nrmm, no cn~o da meclioica (I~ rll1 idm, n~S ctlllaçOc, dllc· 

rcn~i;li.- (Ic Ulo~imenIO" os cl1gcnllCirOl' prcri~all1 con.<rl'llir olIlCf.1IQS utcl., c " ;lO " c preocufl(ltll 

wnrQ oorn o conhecImentO <.Jetnlh:\do <.Jc rrOCt:l<~o.~ im~nlo.'. O conhedmcnro M engcnh~li.:l. 1'0' 

i!'.~o, e,r:i lIIel10," orientado pJra (I, IlcWlhc.< ont()lógico, e tllni.< pllru a racionali1.Uç;lo e o ~;'lrcsc ,k: 

~jus!l:~ C técnic~s m/II,,,: d~ 1I1ilrz~ç,io pniltca. ,~~" conhecin1Clllo':: ar~:lUrlndo dc :l(:ol'do COIll leI~ 

fisicJ<, '"nõ rocJlizll!lo cm mélodos de SOlllçãQ de pl'oblcm~~. ante< q"c C'lI m~!\:os de Icf~IEtlci~ 

expllC1ltivo<;. O IlSpecto dr.~I , nll"o do conllccrl,rcllttr l~uico t rr~lIco re.dlk. em '1ue :!llCllli,içiiO de 

eonheeinlCll to< cir~tirlCos, rOt <i ~ó, 050 pnxiuz ~ug.:"/)(',,o~ eOl\rpelcTH~S, c ~ c~p:lcir:I,',1Q pnnr 

ilti\'rtl~d.:~ .1e Mll1e~e ê di~riol;l d~ cllpacil:lÇ:1O p~'ll :l po:,qu;s~ c ienrí"ic~ A l'orm;lli7.nçiio de 1!o.1 

p:lIlC do conhC\:"nenlo ~ e!lg~nh"riJ p:l lil 1~ ·OPÓ<;to< do;: ell~ino. <I"illl COIIIQ o 11'<0 da 1II~lc!ll:irk~. 

II~O C~":lCI~rr7.l1. [lOI' ~i ,6. li 0<~I~nrlfíci7 .. 1Ç5!l" rin cn~'<!nhnrin, 1I111~ o 1 1ICIo":lh1.1Ç~0 dlt~ h:lbiltd tl(!t:~ . 

léenit ... ~ no redor de ," ~rCQ< rJe rt'rerênclo 5;lIl,'\lCO< c COnCC Ol Q< ~1I~lilitos ulei<; p~r:r O$.llropó~'tO" 

tI~ engenh,''';!!, i~10 é, l'i1r:l poupnr Icrnpu e evitar cnus. A COlilpctcllC\,1 eUl clIgerlh~ri:l \\;\0 COMIS, 

IC. pois, .<l mple~lIIcnle n:! aplic~çfio do cOllhccimemo denrílko ~ prnb l cmo~ leenológicos, IlIn~ 

sim no ,,<o de mm'Co.~ de rcfcrt'nci~ c nbonl~~c!l'< I ,cnológicn~ ql!(' ;nCOlporJ'\lleoria, ct~nlílic"-I, 

n~ concepção e desclI\'fI!\'illlenlO de a"efnto~ c IJI1X:C~~o~. Eb cnvoll'c hnbili(l~dc~ Ilmn~~lOMr" 

IIJ n,'oliaçflO de COll~t:,nll'S elc .. eonheci'"cnlOS orgnnltacionai~ ~brecOnvençocs e prcfcrcnci'I'; c. 

e~P<", 'iênciu no trnlUTlICl110 ,Ic um gr:lIIde número de pmblen1;l.~ e siwJçõc~ I'd~li\''''':lO conl~x t o de 

Ir~I}l(lhQ. 1\ ",,,ior pnrte d:l pUillCil de c"g~"h~ri~ n~o "1I1;~~ lk formn tJi'cr~ o conhcci'uellto 

~dquirido n~ Fllcui!hldt:, e quundo existem l eori~~ tccnológk:l~ snbre anct'al!),;, wmo por cxelnplo 

no en<O (I.~ tcorin de Rnnkill~ sObre motora ~ ,':lro\·. $;'\(1 nce<':'<$~,i (l( de'oCllvOI\'lIl'1<!nws e c<poecili. 

c:";l'Ie.~ po~lcno~.< p~l':I que eles po~ ... nlll ser Úre,s pJm ()<; e,,~ellhd ro,9, 

o mesmo pode 'ier dilO da medicin:.r, n;) qual:.r lrndiçiío clínicól lende ti 

colocar em um plano subordi nado as contribuições e ó1plicilÇÕCS dt! ciência 

básica. Observ:l Whil ley: 

I) IL WllIllcy, 5"";<11 Sele",... <1111/ 51",(,,1 E,I/iJlltlmllil, trllb~lho apre.~nmiJo ii n!lUli~o da 
Corni~no de SQ('iologi~ d~ Citllein d~ I lIIcl~ulÍon;t1 SOl.'IQIOgic~! A«5ocimioll, AIru<tt"l'dJIll, 
no,', 11)&8, pp. )·6 A .~ pl'jncip~'~ rd~rênci,'l~ ,iiO F. L.nyton, "AlIlt",'i':."1 ldcologre, of 
Seiencc ~nd En~IT1~~lin!:", Tedl/ltl!,,~.' {lml C~/I!m~. 17 : 688·701. 1976: O. F. Chnnllcll, 

"The: H~r''''Qny or Thcory :llld Prncricc: TIIe Engincelill~ Pl'ucl;ce of W. J, M. R~nkllle". 

Ttd/J/rI/"ilJ' oral CU/II/J'/!, 2.'1. .W-5:!, 19lt2; \V G. Vin«;n!l, '·Colltml·volume A ,I"' y~i~ : A 

Diffel"cllcc ln Th'l1k;lIg belwecn Englll<!cring 3nd Phy.~ lc~". T~('I/IJ"'u,~Y m,,1 C/I/flO'I'. 2.1. 
145· 174, 1982: B. E,:.. Seely, "The Scicnlitic My~rlquc in Engillcering, HlgJ,wny Rcsc,m:h ii! 

the f3llrc~u or l'ublic RO~t!5. 19 18-1940", Tfl/I/III/II}:\' mui CU/lurr, 25: 798·8JI, 1984, E. 
Con.~U\l11. "Cornlnuni l;es ~nd Hk'·JI'ch;t!.~: SlrttClurc in rhe Pmcr;ee ar Scicnce ~ nll 

Tcchnology". t'm R, Lalldan (cd.). TlI ~ NWlIre /1 7'el-'lIrlIl!I>!;;I '/l1 Kllm"'edll~. DorMechl, 
Rei/lei, 1984: J. L Bromberg, "En!!lllee'",g Kno ..... ledge in lhe L1sel' Field", T".:I,,',I/('I:.\' 
<urtl Cull""c. 27' 798-8! S, 1986, c P. \Vnllcy. 7'1,~ Suô"/ Cmwllj/ li"" oi Ter/lIl' clo! W",-k, 
LtlIulQn, M:lcMrJlnn, 1986. 



t;QV"S PROfiSSÕES. NOVAS ut;!VHSICADES 1.11 

Como o~ I1lcdico~ l'I':1licOIlIr.s-. ou ~u a~ 1'1111'$. CXCI"CC IH 11m cOlllfole MlbsI31lt";al ~ohle ~ 

m~l1I:ir~ pcl~ qual os Pl·oblcmas 1I 11',li L'O~ .'~Illicr.nido~ c nlrilluido;; :1 dircrCUI ~.1 c(lmpclêl'ci~.c 

p,-oll,sionnis. ~~Sllll como sobll' n IHalleir!"! pela Qual o.', n:su lralios d{}~ II"llL111IenIOS de'"C1I1 ser 

illlcrrreI3Iio~. ciG., .• 50 C:lp~lC·" dc dClcrlllllla, · o 11<0 du recr.ulos", ~ de ba.<e cicnlit", C;1 ~ SCIIS 

1".:,ull",lo;; . DiJ.f'nti"kos e I1ccl~õc.I de 1."31311"11:1110 p.:rmJ1lcctm e~,;cllc iallllcntc comu :lllvllimjc.1 

al1c. ... 'nais. govcrnadas jl(ll" conwnçóc., que são 1r;lIIslllil,da< POI" IIII.'IOOos Iradic lOlmis de apren· 

dizagcm. ,,"11'S que 1101" 1I!é,Ol!ÔS (ônnais . 

o rCSll lwdo é a scpn rnção entre a clínica e a pesquis,, : 

[ . . ) c,IO sep:lraçJo d~< :lIi\'idndc~ de pc~llIsn do ~ncsanalO TIa .'oluç~o du .• jJroblclll:tS ~CI"I·e n5u 

so'\Iell lC p~rn l1I:mlcr a n~!Momi~ do n"ltol;co p":\I;~'lIlIC COtllO 1!l1nbém r~((l1l1anIC" ~ ~lIlo"onlin 

(lo cic", i .,,~ cm r\."hH;~U ," pressi\c._ p~ra prodll~ir I"c.<lIh~do' pdlicu.<. 1~lev~nlç~. Um:1 ve"(. qllc o.~ 

procedlln~nIO~ ele II~ nall\~nIO. llS~lm C01ll0 os 1Il~1()(lo~ lic r<:~oJI'~r pmblemas. ~~o ~Olllrol3elru: 

pelo~ r ral ,c:IIl1CS. o, flC.,qlli~adOI"C" podClI1 co"c(",\!r~,.·.~c nu t .<lullo do~ rroccs.'os bil.llligictls 

inr!cp..:ntlcnlemcnlc de prohlem.1~ ",éd itOS e c,';lnr ",sIm SClenl JlIlglldo., fX! lo v"lor especifico 

iJc ~e\llrab:ll h(l parn problelll~S nlt'úicos Jclcrl\lI l\ allo~. 1 ... J A~<illl. cit!llist J~ c ctil\i("o~ <CgllC\I\ 

o.Jirc,~n l ':''' onJe llvos c mtt()do~ d~ ;'\vllll~çlio. IHCS IIlO quundo e.'150. "Jplll~fll Cl\lcnte. II ·ab.1Ih~1ido 

com o ··me .. ",o·' problema 10. 

Essas cit<lções ajudum " entender por que o conteúdo "científico'· das 
modernas profissões é bast<ln lc mais problcm5tico do que gcrnlmente sc supõe. 
Não hri dúvida dc que a troca (lo lalim pela biologia, nas raculdade~ de med ici

na, assim como a incorporação d" m3lCmMic:l e dll físico nas facu ldades de 
engenhnria. no lado de suas razôcs de ordem técll ic<l, fizeram parte de um duro 
movimcnto de manutençâo do can"Íter eSOIérieo. fe chado, autóno mo c aUlO· 
regul ado dessas profissões. Ê isso que torna póssivel afinmu· que os médicos 
cerCl.l1ll suas atividades de mais mistério lia quc seria necessiÍrio, q uc os cnge

nheiros, na realidade, arrendem :.l ma ior p:.lr te do que sabem dos mcslrcs-Oc· 

oora, e assim por diante. Torn a possível dizer tnm bém que essas e Oll ll'ns pl"O. 
l"issõcs ill vcntrlm necessidndes que anlCS n::io ex istinl1l. simplesmenle para 
a Ulllcnlar sua importóncin e seu mercado. Poucos duvidam, por outra prlr!e, 

que. essa tra nsição melhorou o conteúdo técnico dessas c de o utras profissõcs. 
Essa descr ição s umária compon a muilas va ri ações, assim como 

desenvolvimentos imprevisíveis. Exi.~tcm hoje áreas intei ras do medicina quc 

10. R Whil\cy. S"(",,,I SIl~ltcr ","I Sfinlil E"gm"amg, "I' . .." .. P 9 A< ~r~,-cllcinS".tio P 
A!l.in'on. TI,,, C/i""'<l1 E'·,'eât'II"". ,/u:" C"'I<lcilnillJl IlIiII Re, ,,,"/lII(·""" '!I MI'("~,d 
Re,i1il.' . F~rnborough/H aUlr~hlTi: . GI1WCI·. j 9l! I: E. Fri<!!ÍSOll. " I"l'{f.'Hillllfll Pfl," ~ ,..(". 
Univcf.~jly of Chleogo Pre"s, 1986; I LOwy. "Thc r"' llDel or MedItai P r ~cl i ce 011 
BiOI1lCilical Re~cnrch: The C~SC of HIIIIl~n Leucoty!e Allligcll $hldi~~··. MIIIl" TII , 2.~ : 171 · 
:WO, 19S7; A. C' ("ourel. ··The Reproduc!ioll or OhjeclI~e Knnw1edge: Commono;cnse 
Ri:~!<Oni !l~ in Medir .. ! Dcctslot\·M~king" , em G. 66hlllc c N. Slehr (ctl~.). Tlil' K' I~JIO"/edge 

Smi,,~\', Sodolo~y or SÓCTlCC YCilloook. 10. DllI"drcclll, Reld,d. 
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escapam à tr .. diç30 clínica, como as de engenhari., medica e as vincu lnd <l~ ii 
pesquisa bás ic:\ em genética. citologi:J, imuno logia c õlssirn por diante. Na 
nrca das nOvas engcnharins c:xiste todo um conjunto de novos desenvolvi 
mentos, como os dn microclctrônica, que dependem dirclamcllle de fe$ld l:\· 
do~ d:. pesquisa bâsica em rísica da matéria condensada. O dcscnvolvlnlClIlO 
de expul S)'Sfelll$ computadori i'.ados, il.~sociodo às dil'ic ul d<ldc~ de mallulcn
çii() de médicos c engenheiros cOlno protissionais liberais. por outra parle, 
nmcaça liquidar muitos dos "mistérios" c segredos dcssns pro fis si'ics. tia 
mC.~ma forrnn que li Rcvoluçiio Indust rial liquidou as cQrpornçõc.s de ofício. 
FinnlmclIlc, c.~ islcm hoje, em muitos p<l íses, movimenl os destinados a difu!l. 
dir entre a )Xlpul;J~'ii('l conhecimentos e capacidnde de dccisiío que. mé en tão, 
er<lm zelo~tlmente mantidos C01110 monopólios dns prori.~sõcsll, 

Tradições cienr.(ficas e nclo-cienlijicas 
nas universidades modernas 

o prc<lominio de con teúdos cientí fi cos nos profissões trndiciumlÍS 
nllllen roi 12\0 com pleto quanto quiseram os cientistas. I;i!TJ toda l)nrle as 
fnculdndes de I11cdicin:t, engcnhuri :l e direito CO llli nuarnm iI cx islir:1O lado 
dos institutos de hiologia, físlcn, mnlemnl1ca e ciênci as sociais, às vezes cm 
h:tnnonitl, tis vezes coeX istindo de forma mais ou menos lcnsu, Nn pr.ít icn, 
:1S universidades modernas manliveram, de diversas maneirus, ns duas tra
d ições de scho/arship C de formaçiio projissional que já se hll vbm constl 
IUrdo de forma diferenciada desde;} l dHde Médi a, com ii seraraçfio entre os 
cursos formativos há!>ieos, o triviWII e o fj!/lId";vilml, e os c urso~ de fOl'llla
ção pro i'i ssion:lt cm direilo, teologia c med icioa lJ. Essas dlHl.l) trad ições 

1\ Ver. n c,~c rt!Spc:IIO. Frol1~ r',her, E.\ll~""Jr (11''/ t:tI)/1" ... er",~"I: Thc f:11/"wlIl'- "' PW'/lP:II'''
IlIr.l' R~"~<Il'<", II-:lhillho ~plrscIH~do ~o XIV Congrcs<o d~ Illlcmnhon;1I PoliJ'e;1I Scienct 
fI~~ocmllon, W~,hinClon D,C.. 1988. Algulna;; tJo~ princip~is o'et'erêncin, s~o: Ch~rI~~ H 
Kidr"" Tllr Em"",~('''' <' "1 EHlI"''' '('rmew' Thl/ /)n~'''I''''~1PI II! l'II,-)".il'llImy CI,,,,,'~'~m'~ 
/11m",,!: l!IIh,'idml/l IIl1d Cin:fI, Orxrll/l,:/IIiIJIJ,ç, Ann Arbol'. linivcr,i!lade (!c ,'vhchignn, 
198:1. le'<C .lc (1011101'00.10: Jelho'o Licbt',nmn, (\/'111111.\ I~I T:.\'f1UIÍ>e' , Ne\\' Yor~ , W~lker, 

1912: D01\JI(1 Schon, TI,,· R.dl~rlll'" l'wClirl/l~r, New Y0rk, BJ~ic Books, 198:\, An!l 
Wirhhon,. SNI'il/g II", 1'~lIllIt: SIll:",I,~ .. np('<". mI/I 5", '1,,1 CIIIIIJ/:~, New York, Colu lllhin, 
191(4; TílllOlhy W Kennedy. "Beyo",) A<.I~ocncy : A FacilulIlive Appronch!O P"bloc 
Pal1icip,Hion", JOl/flllrl "lllpe U"'Ut'.I;/,\' Fdm "'III V;r/po A,fI'I('",lit" I. XXX IV (~), 1982 

12 O Iri";",1I cOllsi"i;\ 110 en'"lo da relnr'ln , dll 16gicn e dJ I!I~lIl\jl,cn, e I) 1fIl/lllri,'/wlI. no /111 
~nlln':IICU, gCOlllelt',a. ,1~1"<)I'0ll1ín e H\U~IC~. E~ ,:o~ (ti,çl plona~, em 'cu con!"nl(), forIllJ~n"l 

~s «:IC "J,'c.< libera!.,", que dcvt.'rimll prc<'cder ~ ronll~ç50 na~ {nrreil~l~ <.Ie IIIc(hci"", dil'CillJ 
c teologin, Pm'll "'lln VI~!iO nmpl:1 sob,'c n~ IInl\'ersidnd~.~ ' ncdí~vnis, \'el' Jnllle, M, K;lId~QII 
c P~lIlel~ J. T'1I"~"c. Neili,- /h , R~fi''''''III",1 R~"'ilit,,,,(,: UI!I,·~ ,. .• il;('.f '" TI"/PII,.il/llll. 1391J
/700. Cohllubus. Ohio Sr~lc linivcr;;;IY, 19S~ , 



NOVAS PMQmsà!'.S,I\OVAS UNIVHSIOAOES 

linhnm em COlllum sua pretcnsão 11 c" clusividaJe, 11 eru diç:io e à f1 uto no
mia ; ela s se di rcrcncinva lll , n o enlnnto. pelo fat o de que o sdlO/or era um 

h o m e m voltado parI! a vida intelec tual c () trabalho na un ivc rsida(lc , 
en(luanto o profi ssional cm um homem do mundo. O'IVer;;:l ;; soc iedades 
adopturam e orgunizunlm ~ssas uuas tradições li SUl! maneira . Nos paises de 
lradição l:"llinn, inclus ive o Br:"lsi !. procurou-sc deixar o ensino das cli sc ipli
nas fo rnw tivas , das artes lihcrais. ()ara ,15 escolas secundárias, re servando 
lli.i universidades pnm o ensino profissiOIl :"l 1. Os países dt! tradição germnni 
CD e anglo-saxôn icD mantiveram as <Ines !inerais nas univers idades, princi
palmente para a form ação de clérigos e de pro fessores de. ensino hás i<.:o c 
secundário, e man l ivera m SU,IS facu ld:ldes profissioll:lls diferencl:l.das. 
qU<lndo n30 eom[lle!amente cxcluída~ do si~ te111f1 unlversit.í rio (como ocor
reI) com o ensi no técnico na Alem::lIl ha)IJ. 

Todos esses nrranj os sempre [lressupunhfl ll1 um<l universidade de 
recrutamento rest rito, sej:l pela existência de outras altern:\tivas educacion ais 
(tâo ou ate muis aprcciildns por mui\()s selores de elite). sej" pela existênci;'l 
clc e;'lo"is alternat ivos de mobilidade c ocupação de posições de poder c [lres
tlgio, scjn, Iinal l1len te, [leta ex istência de barrei ras soeinis que, de rmo. man 
tinham rest ritos os níveis de aspiração eduenc ional por parte de amplos seto
res dn população. A frança optou [leln cducaçfio de SLlas el iles em escolas 
govcrnnmc:ntais localizadas rora do si~ t c mn Llni vers il.~rio (as gmndes éCQ{es) 
e criou um sistema inde[lendente e separ;'ldo de. pesquisa cicntff ica 14 ; as uni
versidades inglesas IMl is tradiCionais af:ist:'!vilm os homens de negóciosl \ 

nos E:-Lndos Unidos. as g/"tlduwe scllool.f, que são hoje :l OilSC de seu excep
cionn! sistema de pesquis:I un iversitár ia, desenvol veram-se principalmente 

t 3. É in1ro,1~'\tC Icr ii<!lIlpre cm lI\~ nle que ~ tinha d ii'lSclri ~ ti"": cnsil1 !1 ~cundMio ~ universl, 
dnde, to p,m lc"lnnnclllc li deIl1MP(~O etlir;~ , Cr:I ll1uito 1ll<!1l0S clnrn nO fJas~ado do C[1I~ 
~Iu:, ! ",elllc. t:m gCfJ I, :I ~~p le.sSJO "col~gio" (COIIIO O (l/lItf.!l', nJ l\::ldiçJo i"gte~al ICI1<lc a .'ie 
,"de";, :. III\! ccnl '"O de edllc~ç~o gerat que ~ntcc~de 1'0 c~ludo profi~~i oMI. Até hoje ~~ "',,
,'cl~id:ldt., i nglc~J~ tcm !«: II~ ,·nl/I!-f.!p.t. IIO~ qlln , ~ . cem nllO~ nld ~. cn(r(1 " ~II' Jo"ell~ COIII n 
idJlk Ilns que hoj~ illie ia lll ~c"s curso:; 'O:Cllnd:l";o~ Nos tllllJl"es ~IIl que os cot~gios ~rJ,1I 
delinidos CO' I\O pré·I'o,"cI""sil1irios. como no A llI~il, IJlllbêlll h.wia tI"'~ Icodi:'\cl3 a t'omeç~t 
u~ dtudos SU[lC,õoreç ",u, ló IIlflis cedo. 

I~. Rollcn Gilpin. Fmll<"~ IIII/j" A.~II ,,!,I'I'S,:ie,II(lw SI/III', "I,. m . 
I~ Enl scu c~ludo sobr<l o~ dll"lg"nle.~ dn Ul1;vcr,ulailc lIc Cnlllb,idge 1'111 meados tio ~écul(\ 

XIX. ob~c'\"~ ShdJvll ROlhblnll QIIC.'. ~ 111 1860. "II,cn: ,,"a.~ l.al~ or J mlllually ~d"''"tn~cOl'' 
"rr."ln:;Clllenl wilh lhe tnSlilulC n!" Civil E" gill(,cl~. b1l1 dOll~ ()oubted whelhcr m,'jor firlll~ 

wOIlI!! <'"'''piO)' enollgh lJ'"WI'IlIy gmdunlc~ loju~rif)' !u. iuve.~l1"e"l i~ M el1glnetnng~t:ln 

~II(J f:lcll i!;cs. Do II~ wcre:: CVC11 mo'e pes~III1"I'C ~boul lhe chances of ~II'";\CIHlg n J~r:;er 
nUl1 lbcr "r son~ I'\lll' cotl1l1lCl"cia l f'1!lIilies. Slud~nlS prt!pnrÍlIg (or COII'""lC l"cbl C~ '"l:el"", lhe)' 
urdo w~re nOI ~Cto.~lulllt!lIO lowcring Iheir .~lan()mJ or IIvII'g i" ofdcr lO ~C<1l1i fe ali uni
vcr.~il)' et!uculion. ~peciatly ~s no co"," ,crci ~t nt!vJ!II;Jgc eoul!! be !:;J;ned by reside,"c!: iII 
C,lll1h,.idgc, SI:IICd bt ll nl ly by lhe T lIlor or Qntens' College. mereham, wou ld 1101 con~ider 

;, C~nllJfl dgc Cd ll C~li(ll, ;JpprOI''';al <l for:i L,vC'l1()(l1 of(iec". TI{~ 1/1'1'01111;'''' oJ !l1~ DIII'r. 
p(}.811-8<). 
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como escolns de formação de professores p:Jra o cnsino pr&universi!ãriolC,; 
só ri Alemrlllhrl, entre os países com sIS te ll1 a .~ un ivcrsi!áriO$ ITWIS desenvol vi
dos no sécu lo XIX, f"c7, d:t cducaç50 universil~hia um can,l l imponnnte par;1 a 
asccnsão a PO!\ tOS govcrnnment:lis ~Ign i fi ca ti vos, ainda que fossem mmllidos 
canais ultern ut ivus para os dc sangue azu l, como as c;uTcirilS mi l itares l7. 

A massific:1ÇaO elos sis temas de ens'InO superior é (1m fenômcno da 
segundn mCU1de do sécu lo XX e estú ns~oc i t\(ta <l dois proct!ssos distinIO.~ 

mlls que muitas vezes se con fundem: a va lÇlI"izaçiiu do conhecimento técn ico 
e cientíllco como Ingrediente centr.!1 das sociedades modernas e a expansão 
das aspirnções de mohilidade socia l por meio dn educação e, princi pnl lllente, 
Illedi<llltc ii press;lo pela generillizaç5.o do modelo profissiona l da cducil~;10 

li bef;]ltradicion<l1. 
Por niio distil1gu1r entrc esses dois processos, :Jlguns "utore.~ comc~a

mm a ralo!" de uma '·ntJVll classe" profissional. o<lsead<l nO <.:ontfolc do cClnhc
cimCIllO, que subSlilUlrifl a :1 nti g:l po l<lriZ:'1çlíO cnlr!.' cap ital c l rabalho na 
sociedadc industrial IS. Qutl"US, l1l<lis céticos. 11iio vi l·<lm nesse processo senão 
a genernl iza..;iio de si nccllnls ootid:!s grflç:ls ii monopolizaçiío de privi légios 
gariln tidos por credenciais distribuíd;ls pe los siSlemas ed uc<lci{lllaisl'l. 

É diHeil aval!;]r cm que medida esses di ferentes rroce~~os se slI r er
põem. se reforçam e se contradizcllL O surgimento de ativid<ldes prolíssio

nais e indust ri ais dOllldas de forte componente cienti fico c tecnológico é um 
fenômeno mui to recente (dos \íhimos dez ou vin te Imos), limitado;1 um con
j unto restrito de í11 lvidadcs de grnndc impnclo (as challlfj(bs '·novas lecno!o
gi:"lS") e, em gr flnoe [}:lI"lC, retllizado no i rllc riO r de grllndes corpor:1çõcs 
indllstrims c em eSlnbelecimentos mili ta res que in veslcm pesadamente cm 
tecnologia c dão I"orlllaçfio espec ializada n seu pessoa l . recrul:uJo 110 inic io etc 
SU<lS c<ll"l"eir<ls em institu ições educ<lc ionais de el ite. Parece haver ullla noção 
crescenle, hojc cm dia. de que tiS Cll1preSflS têm mais dific tl ldfldc~ UO que as 
universidades ue <lha qunl idtlde p<lra recrut<lr o melhor tfllenlo c estimu lar ti 

crilllividade dc pesso:ls envolvidas em pesquisa básica sem nbjetivos \ecno· 
lõgicos bcm-definidos, vindo d:lt <.t tendendo <10 estahelec imento de vários 

tipos de associnç50 entre uni versidades e emprcsn e ~ criaçào <los chnmados 

t6 Roge!" L. Gelgel·. Til A,I,·"'lt"t Suem .. ; Til<! Gml\·,I,,~I'\lIItfi(""/1I! Ik'''lIrd, U,dIUS",c.t . 
19{)O· 1940. Oxfol"([ Ulli",-,r~i ly l'n:~.<;~. t986. 

17. Cf. !-bus R()/;cmhcl"g, 1111'"~(II"·,·ut".\'.IlI"/ .,,{I(·,.,,, ·y (//IlI ,l wlU" I·/II;Y: TI, .. P/"lIui/m t:.'.,,~nc"("c. 

1660·/11/5. C~mhrl<tll:<!. Hnrv~rd UmI'C,·~il~ I're~~. 1966. e Frill RinBcr, Tllt Ded"J~ ,{ 
Grmll'" M<"""lI"i".<: TI,,, (;"' ''11111 AIIIII .. ",it· C"",,,,,,,,,'.\". ISC)Q·19J3. C:llllbo·i([gc. Itn"\"~IlJ 

UniYel.~i(y P,-e.". t969 
tS AIIIII A. Goul([ocr. Tire fUIIII · .. '1111e "" .. /ltelllal .. ""ii Iii" RI.le ,I) lhe NeH' C/OI.f. Ncw 

Vor\.:. O~for([ Ulllvcn,t,y P"e~ç. t979. 
19. R:lIlIlall Collins, Til, CI"t'drllll/ll Sm·'~I,·. New York. Ac~d~!1llc PI"C 'S. 1979: M~g:lli L:II·,OIl. 

"fI,e 1/1.<0) o) Pr"II'.«j"""""III. Be,·ke1ey. Unl"cr~; !y 01 Cnliror,,;a Pr~ss , t977: PI~ rre 
BOllrdj(:v. I ..... Hirilirn; Le.f Éludimm ellll '·"'11"·" . Pari ~. Mi/luit. 1974. 
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" p,lrqucs lecnológicos" fiO redor de cenlros unil'cl's i l:írios mnis imporla ntes. 
Essa tendência Hlíll'CfI uma revillori :wç;10 da resq uis<l universitciria , mas esta 

longe de jusl il'icu r seja II cie!lti fic izaç50 Jc IOdo o ensino superior. seja a 
incorpol'<lção U.:l pesquisa lec nológie;l enqunnto tnl ll universidade, eomo <111-

\'idllde de grnnde c.~cll h120. 
A gC!H:: rnli~.ação dfls f1spir:lI;õcs ~s ellrrci rns profi ssionn is é Ulll fenô

meno I'Clnli vnmcnle nn l igo que tem sido est imulado muis pe lo prestígio das 
anli g:l s profi ssões li hemis do que propr illlllente pel" sua cient il'i eização. 
Existe um fenômenQ curioso de dcfnsagem te rnroral ncsse processo: enq uan
tO um gn:mde conj un to de "novas jll'ofissões" Irmn de emu lar o motlelo pro
fission:'ll da med ici na, por exemplo, e eonqui swl' privilégios equivalen tes. o.~ 

médicos passam a trabalhar cm gríl ndcs organi z.oç.ôes. perdendo cad,l vez 
mais o controle téc niro c financeiro sobre SU.1 .1tividade profissional c, eon
scqüC tHemenle. SII.1 ca rm:lcrís\ icn como " pro fi ssfio li ber:J r' clóssic:; . O resul 
tado dessa " tecnifknçno" d t! proriS'~iio liheral (que ocurre fll mbém com n 
engenharin t: em difc rentes nlcdidllS com o próprio dircito. olcm de out rOS 
prnr;s.~ões mais tr;ldidollil is, como ;l odonto logia c 11 t'<lrrll:Íeia) ê i ntroduzir 
urna grande ambi gU idade nos sistcmas cduc:1(' ionais dC5tinados ~ fOI'I11"ç50 
destes c· de oUlros pro lission:;is. Por UIll i:1do . ii ""lign v:lloriznçüo d;l "cultu
m" como elcll1cn lO distintivo d;l ror llla~'iio profi ssional se SOl1lU ,I vnJori:wçiio 
da ciêm:ia para rcl'orçnl' o modelo acadcmil.:o, com ênfuse no cnsino de disci

pl inas hásicas e vn l oril.n~'iio <.l:1 pcsqu is:1 e da pós-grnduaç50: por outro, gene
raliza-se a i{léi " de que: o que v.1 le. na formaçiio pro l-Issionnl, são se us aspec
tOS pnílieos e oper<lcionais, ou scju . n posse de cOlllpetênt: ius que podem ser 
mais hem vendidus no mercado de traba lho. gerando grande dcsvaloriz<lç50 e 
csvol.i:llllCn lO da!> alividndcs e di sc ipl inas de tipo lllois J'ortnntivo ou hJsic0 11 . 

20 E~s: , [lro.~illl!(I~{1c CIOIre uu;vcrlIid:,de e ;"dt,w"Ía Itl'.l. CII1 ~Igun~ ~~;;o~. JO c~!nbelcclI\lI:"IO 
de eeul ro~ de rc.<>qu;~n c",c"olôglc~ em LJ"'l'cr.;;J.,Jc.~ t]ue lem" , ,~n, [}Or rc""'~"CCl'r ocio,,)" 
Ou IIJI'sfo"'ll~d(~, c"\ Sllllplc~ ill~ml(nC"IOS d~ \'c'HI~ de .~rl'iç()S i, "I(JiJslr;~. nw, dcnu; 
(i\ll· ,tlnsos. ~cj~ do 1)01110 de viM:. II:. fO"!n:Iç:'o oJc pcs.~n~ l (l ll~lil'ic~do. ~(':j:\ do (]~ [1C!i(l'Il~~ 
c,cllcitic:I c letnoló:;lca clH'lunlllO Inis. 

21 NJ rc .. litbdc ..... sO~ l cl!"de.; IIlo.krn~.' não ,e<] 'I.:rc'" 1:1010 [lC'so~~ com fonll:I}~O "ci.:mifi· 
~;I" . nO ~elllido de que SCj~11 1 e~p:lU:.' de p~,rt"i~~I' c d,u' cOlllnbu'çoo~ n~ t"OIIl':I"~ tlo 
\:(}nheCllncnlo C>l\ ~lIn~ lirco~ de COIllrx:lêncm. qu~nlo. P,,,\ClpaIIllCn!c. I'c~~oa<; dOI~d .," de 
!blln~çiio gcn':ricOl s"ficicnrclllclllt nmp!~ que Ihc~ pcnoiln CI1It'I,uo:r o fUIICI()nam.:"ro de 
,iisl~lI\~s od nllnisu.lIivo~ e tC'CnolúgicQ<; n:lnUl'nllK'llI ': CO lllple XOS. ': s.llicicntClIlenlc nc~I,·cl 

(lIIC lhes pc ' mil" ~<J :lplnr->e J um Incre ado de !I ... b~lho Cln Co"!(~nw nuxu; algo s': lIlClhnnte 
no que ~cmplc .oe pre1clldcu PIUfIOl'cionnl ' COIII a chu lIl~d~ "cduc:\çr.o hhcrnl" 011 o .:n.oiIIU 
.~cclI l \d~l'io \1.: qunlidadc. E dnro que deve f:m:l' pmle da t'ducaçfio de qU.1tqllcr pe'so~ 
clllendcr O que é IIIIIa Pc.<tj'lIsn. c i~,o!<l! I,.~nsmil~ bnslcnl1\elll': !Ida rcplicJç~o d;d~ltCn ue 
Ilroce({imen(o.~ dc !ni'lorallÍ,;o uns ~nt.1; d~ nlolo e exerde,os corr~IJlo,. Cnrso.~ ~obre "IIICIO
do cicl1(ilico" 011 '·r.losolio dn cio?tlcio" !C lldCIII a ll'an~milir lIuçõC~ silllp lisl .. < c IlIpO-:!Mi.1-
d:I.' ;obre ci~ncia. que tdo sen'':I\! pnr~ nod.1 1Il~;; .. 1<"11 de diruniJir ns ideologias J~socl~d:l> 
!I cicllIi !k,znç30 d;1 :lI ivid~de de en~ii\o 
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Oulro fenômeno ca rnclcrístico dn massific<lção do ensino supcnor 
modcrno é n situaç:io em que se cncalll ra :\ rOfll1<lçiío do magistério 1),Ha o 
ensino rundmnen lal e secund<'i ri o_ O siSlema Iradiçionlll hrasi lc iro mantinha o 
ensino das primeiras lell'as sob n rcsponsnhil idnde de meslres-escolas ou pm
fcs~ora.~ scm ipro fissionalizatl as, cnqunnlO o ensino sceund;íl"io. orienlnuo 
p:tra as anes li berais. era rHoporcionado por sncerdo!cs e professores de níycl 
uni versitário. As raculdtlues ~I e fi\osof io, e r i ada~ a panir dos anos 30, cram 
frequen tcmcn te in{Ji .~ tin guíycis ele facul!1ndcs de educação, e havia pouca 
1l0çfl.o de que n fO fmação uo pesquisador cm discipl inas emincnlcnlente aca
dêmiclls, como matemátic:l, português, histórin OLl rísica. pudesse ser algo 
di~linto !1;l formação de professores para o ensino $ce ulld:lrio. Esta ê mil is 
ullla hcr<lnçn di ret:l da França, que trndicionalmcntc rez dn peSCl uis:l (IIml !lli
vidade menor e subordi nad~1 ao ensino, c <!;,S uniycrsidudcs. centros de 1'01'

ln ll~'5() UI! professores. Como 1Il0stm Gílpin : 

E~ I ~ ~lIbordllUlçii(l d~ pc!sqUl~n :10 C:1\~1Il0. t! ,b e<luc:lç:l0 SIIf'e"lor fis ncc~'.';lIlnthls ll:l 

cducnç~o ~Cllnd:hl:l. fQI ClleQl"aj;I!l~ IlQt "IU Il~!lrâf! de ealleir~ "ue cOlldu~,n <llillurQ ploIL");~or 

uni\'~r"lririo n \':il"los ;II1I)S de t!Mino nos tiC(ll~ , ~11!C;.S [jll" fo,se po~~ivcl cO'lqlli~la" ulHB J)(}"'Ç~O 

II~ univcr<IlJ~dc. Com palieM c~co:çUt:s. o.~ IIII<:kclll:li~ frllnC1.:"<:< pM-'(lvn'llll1uilo.~ :1I111~ ~US;lllll ' 

110 CIn o:~cota~ 'ecund~l'I;\s . e ~\gIlIlS do~ pl"ot"e~>.tJIt!~ rl;IIH:~'';'~ 111m, pftlCI1UnCnlcs. pl'inclpllllucn. 

I~ nas IlIlInan ;!l~(lo:<, prcfcnrnm pellllnlleccr IIQS h ..... ~II~ (lor IVlb ii ",da, O filÓ!<nl"o Al:,il1. pur 
exemplo. con~ld.!r~\'~ COIlI I 'al~(l qll~ o.~ m~tho"es It':CIIS ~l'fIm tu~all:.~ mnis pl1;!.;lIglOdo~ 110 que 

a~ r~clI!d~tle~ . Se c,~~ rc1nçuo dn ~I~,i l\o 'IIJlCrior ~OIl1 u s~çu " d:'Lr;o leve ~ V~II!a;';Cl\l d.: d:". :t 

rl'.1nç:1 11111 e,,,dcnt.: .< istel1lil de ellucaçJo ,cCUl1llJn:l , ela ~jfll;r,CIlU 1n1l\b.:'11 lI'IC IlHI;lo~ CiCHI"· 

I~~ prollll~so"C~ 1':1"111111:11';\'11 IlClYhdo.ç P~'11 (I clêllCI:]~~. 

SilU:lçãO scn\elh:lllte ocorri :l 110 Br:.Jsil :l lgUll111S dêendn~ atds, quando 
uma posiçiio de rro rcs.~ol' tilLllnr (lo Colégio P<!dro II ou da Escol" N ormal do 
Rio de Juncil"tl n<io pcr{lin CII) prest ígio p;:lra uma posiçJo ull ivcrs it ãria. A 
gl'<l<lua l introJu\:,'io dos r nurôcs de rcsqui s<J cicnlífic:l nas universidades brn
s ilc irf\~. eSlimuladn CIl1 pnrlc pcln Cl< tK\nsfiO d;ls oportunidniJcs de cmprego 
rara rl'Ofcssorcs ulliverSlllÍrios. com u gCllcra lizoç.:io dos I'CgilllCS de lel1l(1o 
in tcgl'a l nns un iversidades públicas . levou ' ~ I umn eS lrat irit:açiio crest:entc 
entre o pel>quis:ldor·prol"cssor, "ollado basic;1!llcntc poro n correi ra l1l1ivCl'si
lária. e o professor de nível médio, que terminou sendo uma pl'onss:Jo rc~i

(I ual pr!r:"! os que ni'lo conseg uiam mclJ lOrçs upol1ull idadcs. Enqu,lIllo isso, as 
rUllÇõcs SUPl)st;unente Ill:l is nobres retllcionad:ls COIll O ensino h:ísico (oricn
I:lÇi.io escolar. slIpervisão, planej <lIllCIlW, ad minisl l"ll,ão eseo lrt r ) p:lssaralll a 

.~c r ObjclO de cur~O$ esper:illlrl<1dus nos thculdades dc c<lucaçüo, dcix <l lldo O 
cnsi no rropri<l mente dito para um prolctrtr;ado rcminillO de nívçll11édio, cntb 
VCl !l1:lis rebai;o.;ado enl termos dc rCl11uncr<1~iiü e pre.!.lígio soci:d, 

n. GdJlln. "}I., ii .. p. 97 A !I '~duç:loé Il1l11hn. 
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Dinâmica do ensino superior cOl/.temporâneo: 
hierarquia, igualdade ou d{feren.ciaçãn ? 

1.1.1 

o resulwdo dos gr;mdes mOVimen tos hlstórtcOS de cri<lç1io de novos 
cursos e c'l rreir ... !;, (to surg imento de no"a~ profissões, d.ls "'1l1[lliOlções e 
1r<lllsfornl llçÕCS dos siSlemas tnid ic iol1:lis de cn~il1O e du allcraçfio no ~'lmlB' 

prot1ss ionnl ete grullOS soc iais il1lei l'os, p()11adorcs de diferenles n(veis e tipos 
de ed ucllçilo, é que j;j nlio é possível f'-llm- em " A Uni versidade" como um 
cn te ~enér i co e mui to me nos poslular a respei to de SU,l S cn ractcr ís l icas 
essencin is, sejam d os <I <lulollomi a, a runçiio crít ic'l ou ~l suposla irldissoluhi
lidade do ensino, da pesqui s:1 e da cxlen .~50 . l~ l1ecc-ss,irio, e m vez. di sso, 
poder pensar nos siS lcm;IS educnr::ionai s COl1l 0 um conjun to comp lexo de 
grujlO~ soc iais di slinl os, COlll inl erl!SSCs c moti"uçõcs Illuilns VClCS cOlllr:1(li 
lórios, elida qU:II huscando conso lidar suas pos içõc.~ de presligio c reconhe
cimento no eonlé. xlO (13 SOé icdauu 1l i:1I ~ ampla il quftl perlencem, Perl.'ar IlOS 

Irês cstall\C Ill OS que p:lrl icip<l 111 {i,lS uni vcrsidades - rrolessores, nlunos, 
fUIH.:ioll:írios - já n5.o é sUrlCiell ll!. Di slingu ir enlrc um "a IIU cleru" c UIl1 
"'bai}:o clero" introduz Ulll demenHl lldi(,;lonal importíln le. TOlllar cm consi 

dernç50 as direrenç:'ls cnlre o selor púh lico e O pri vado enriquece ainda mais 
o quadro, pri ncipalmente se partimos (Ias reais cnractc,.isticas que os d;fcrc ll ~ 

Cifll11 ou assemelham no conlex l O [ll"asi lci r(l e que s:io muilo di.~linlJS dilS que 
prevaleci am fias tlécadlls pnssndus. qtlando (lS debales S() tlfC u ensinu públ ico 
adqui rirum pree minênci:12J . 

Além {lisso, no en lanlO. é necess:irio poder pCl1snr nas diferentes tra
lliçôes intelectuais, prori ssionais c educ:lcionais que coell islelll, de I"orma 
nem sempre harmónic:"l, no interior de nossos sistemas c!lucntivos. Uma pri
meir:! aproxil1lnç:io" esse I"c.<,pc ito pode ser oolida a p<lrtirdo Quadro 6. 

O IOpO da esc<J la de prcslíg io do~ sistemJS de ed ucaçiio superior ê dis
putado pela~ trrrdiçõcs das prufisst'les Hhern is e peln If<ldiçiio acadêmica . 
Existe baS!;lllle s llperposiçfiO entre amhas, no e n .~ino das chall1:ldas "d iscipli
na.s bnsi cas" nos t Ul'SOS profissiollnis, na õldoçiio d~ um I"onnato "dcn lílico" 

23 No p:ls~;ldo. õ} que~I ~<) dn ensino púll!tco I·.t. pI"II""do gll';!V~ 111'1 redllr do (Cnl~ dn <!IlSIIHl I CI~o 

I'L ~1l"IlU Icligil'~U ~ 1~llIhém (L1 cd'H~nçM IIIII\·CI"-11. a ,cr tI"dn 1"-'1" ESl:hli>. e til' dile, q"e 
era (lsuõllnll;lIlC rcil~ de 1"01'1113 Pliv:rtl:r c L'III ~~,ociaç~o com 11 Igleja. Ern 11m:! di.~l'lls,;:"u ll\:fc

l'itl:l e,scnci:llmellle ~o <:11""0 fllndalHenlnl . No Bra~il til! hoje, 1"1 ~n(Jnhl. e nu t\Í\'cl do ensi
no ~upenor. o que "<' conSI:lla ê:l j~ r~mO~:1 ~ihl, 'ç;10 CIII 'lI'" () ensmo ["!I;lllico ~ alla'Henrc 
,d~li\'o C rccnua scu, ;11!' 1l0S pl '1I1cip31r1l~nlt cllIre <).~ c~ r '":lUl~ o;oci:lI~ "l:Ii ~ ~ho~. I!llqU~I\I(1 <) 
<:Ilsi"o pi ,"adO c rn:lis nb.,!. (o. usual,l ): nrc. de 1'101' qU;llldadc. c '''ClU!~ ~t,,~ e~(Uda'\ll'~ 11 11' 

e~(I-:lIU.< rnl'IIO~ f~"(),'Ccjtl(l' P~r.I I lm~ "j ,<.10 g l ob~1 Iln !i1'c~l:lu ~O'lIl!' l1punillta do clI.<i"" 

público ,'.1. privallo IlJ AIlI.:dc-J L Ulliln , \'1:1" D.1nld C. I..evy , fli~lir! r:,llIw/!/m IImlll,~ SilO" 
iII &ilII' !1mt'r;",, ' l 'm'lII" C"o//""J:" '" Pu"'w O'III!>!"'''' ,'. Chic,~I), lJmwl"'lIl' 01' Chic,"So 
I'rcs~, 19M. 
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p;lra os cursos de pús-grntlu<lçliO dt: tipo profissiona l , assim COnlO pelas ICO
(;lIiv;)s de regulamentaçãO c "profissionnl i7.:lção" das carrei ras cicnlillt.: ils c 
acndémicas. A re formn uni versitriria de 1968 pretendeu consagr,lr o predomí

nio da Iradiçllo llcadêmica sobre as profissionai s, pela criuç<'io dos inslilulns 
blÍsicos e a orga ni zaçi'io da s- universidades por meio dos depanamentos orga 
ni z:ldos por disciplinn . No enlõlnto, a separ:Jç<1o se m:llllfm, como o prova 11 

preserv<lção das faculdades ele medicina, direito e cngen h:'lIü C0l110 unidades 
nutônol11:ls e freqUentemente iso bdas risicD lllcnle dos cenlros ue pesquisa 
h,ísicil n;10 s6 nas uni versidades bmsilciras como em lodo o Il1tl\1dO~4 . 

T radiçiiu d:1S 

I wol1ssii~s IIhc,"",S 

I'r"fi~~iiil de ullo rrf~líg io 

e ,'alori~lI çiio 

Pror.s~Õt:.\: lilll:r:lIs cl:i..~\c;~<' 

\l1cdicill~. (IIrei10, ~ng~llh;"ü 

Tru,lIçiio u(adi' !Il Ic~ (f,\c~. bioloJ;in. eC0t10m\3. 

~,lImpologi3 Clc.. 

I'ro l'ii-,;,io d.' l'Uli~ o I'res!í.:i .. 

C d t.<V "I"r i"l~(~1J 

I'r\lr, .<~ jecnocu;; c "!Ilodcm:,~" : 

cconlal,í lidJdc, bibliolecono!ll'~' 

>1:1''';,0 soc:i~ I, 

P'-OCe."<.11l\e'1I0 de dadO.1 elC 

gc,,!;raii~, mn\t:!H,i\\4::I. 

peda~og,\a} 

Como <l competIção entre as tr;1diçàes prot"l ss ional c aC:ldêmica Il:io 

rc:vcln um cl:lro vt:nceítur, c la induz a que ;1S CUlTciras de menor presligio C 
va.lorização rrocul'c m cmulur as de ~l lt O prcstíg.io, seja por meio dn husr.::J do 
garantifl de monopólios profis~ioll:lis, vill IcgishlÇi'iO. scja rela cápia das ins
tituições e padrões de com[Jorl<1mcnlo próprios das comu nidades ciclltíricus 
das disciplinas acadêmicas lll!lis hC1l1 cstabelecidas. 

Essa lendêncin ;) equ!llização encontra rcs iSlênCI;J entre ns profissões 

m<lis be m cSI!lbclccidas, !lssim como enlre os cursos e carrcims com tradições 

ciClllific:.l.~ m;lis lIsscnt<ldas. O s ljrgum~ntos COll lrn :l eClualiznç50 .são :lO mesmo 

tempo corporativos, em causn própria c cm defesa <la qualidade do t!I1Slno c uu 

2-1 E,_se me~I1'(! r, ~c:t~,o ocon-eu por 1lC~,i.:lo dn cn:lç~o d~ Uni"cl'~i()Jik de S~O Paulo. qunlldll 
~ prt'!enl.l~ll qlK: II F~CI,ld~"c de Fllo~ofja. C!Ó\Cln~ c LC!I'll.< fUllcllmaSSI! como cl~m~'\lÔ de 
"Ilcg,'aç~o de lod~s a~ d~m~i!i. O que DCQ,HC~C" , Ilfl llcillalfllcnlc l! Ilmlll" !l:. rctonua ele 1968, 
fOI quc a~ c,wl:,~ pmtiS!ilOn~t< Il\~'~ lrac!icionlu~ cr;arnm o !ii~fCl>la tlcl).1l1nmCllr,1I CJI1 ~~" 
111(,,0'101'. !II~n!cndo. ~.'~11l1. o p,"C!1omímo (te .,'lllld~lHítllltl~ p"oli!i~I<lI1,'1. 
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pe~qui~a. 0 $ médicos, por CXCIllf"llo, op<5cm-se não só fi cxpansão dos cursos de 
medi ci na mns inclusive ao dc~envolv i menl o de oul ras pmfissões de saúde que 
niio reconhecem seu papel su bordinndo; eom isso conseguem nUl11ler o ensino 
médico de ntfO de cerras padrões de qualidnde c. lia mesmo tempo. seu mono
pól iO protl.ssional. O mcsmo ocorre com os grupos cicntitkos mais bem cons
ti tu ídos, com cnfase nos valores da qualidade acadêmica e resistência 11$ Icnt fl
tivas de trivja lizar o concei to ele "pesq uisa cient ífica" e de distr ibu ir I'ccursos 
p:lI'fl :1 pesquisa por critérios rcgiomlis ali de conveniência d~ um o u outro tipo. 

Essa disputa por prestígio, reconheclmenl o e beneffcios leva !l uma 
rlinãmi cll para(IOxlll. Por um lado, rorma-se um aparente con senso sobre :'\ 
igualdade formal ell! re todas as profissôcs, carreiras c instituições de ensino 
.~upcrior c II necessicJade de. elevar cada vez mais scu nível de qU:l liriCllÇ:lO. 
Por ou tro. 3 m:lnLUenção dessa igU:l ld:lde. formal contribu i pnra :lcentuar cada 
vcz mnis llS desigualdades existe ntes, intens ificar a estr<itificaçiío c minllr os 
pr6prios v:llorcs que a sustcntaria m. 

Os exemplos abundam, a começ:lr pela própria educaçiío rundamçlltll l, 
Anles, qUatl'O nnos eram sufi cientes par:! que uma cria nça recehcsse. um ccn i· 
ficado de conc lu sDO do curso prim<'ir io; hoje. quem complet:lr some nte seis ou 
sete. ,\nos de educ:lçàO b:ísicll não é seniio um fracassado. Antes, um .. ed ucn· 
ção [lI'otissioll al de nfvcl11léd io ou pós-seeund,íri :l mas de cuna duraçijo parc
ciam objetivos bastantc razo;'iveis a sercm atingidos pO I· muitos pelisoas; 
agora, só os c ursos universi t<i rios pleno$ são considcrlldos de valor. Antes, 
podia haver cursos 5urcriores orie ntodos cxclus ivrllllc nlc pnra a formação 
pro tissional, pilm o mcn.:ado de trabõl lho; agora, as instituiç.õcs que não tive· 
rem pesquisa c pós-grnduaçiio niio obtêm prest igio, reconhecimento c. apoio 
tinancci ro, e os "meros" di ploma~ un iversi tários já nno valem mui to. An tes, 
era possível formar pl'Ofessoras l'azoavclmenlc competen tes nas escol as nor
mil is, de segundo grllu ; hoje, ~.~ universidades públicas só sc interess;)m relos 
poucos estud antes que possam orienHlr-se para carreiras cientíCicas, expu lsan
do os possíve is cn ndid Dtos ao mngi s!ério pré- universi l:l.rio pelos rigores dos 
vesti bulares e das exigê ncias dos cursos. Como nunca ncou definido o pre(lo
mínio da tl'1ldiçâo acadêmica sobre a tl1ld içiio do ensino r rofi ssiona l, as pre!'i
sõcs pela equalização se fazem ao meSl1lO tempo segundo os (lo is modelos . 
Por Ulll lado, Iodas as currci r:1S profissionnis procur':l m !er SU;)S pós-gmd u;)
ções, ~ua" di sciplinas Cicn!íficas , suas revistas especial izadas. scus congres
sos; por o utro, cada lima di:las procura se organizar como profissão regula
mcn lada c gantntir Sua peque na rese r·ya no mercado de tmbalho profiss ionál . 

Como os exe mplos ac im a sugerem, essa tendência no nivelumento 
fo rmal e por cima pr'oduz dois efeitos igualmente perversos?5. Por um lado, :'\ 

2.'i . o~ "crCHOS pen't:llio!(' do,< 1110dtl'll0» .<lstCl\ln~ educnciol\~i, . do ponlo de v i ~l a dJ e~tr:ui fi· 

cação social. silo hOJe bem conhecidos Ve,·. a C$~C re~peito. Rnyrnond Boudon. A 
D~,TI!:IIIi1dllll~ d.' O/lor/lllml/lde.s . &lo da UnHo 1981 (poi mc ir;j cdiç~o fi<lIICe.<~ de t97.'). 
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fiX<lçãO de mct:!$ c;lda vez míl is nltas ul1cnsifiea as possibilidadt:~ de rr;:JCusso 
do~ projetas ed ucacionllis em todos os níveis c aumenta a eSIl"atificaçiio e as 
desigua ldades socia is, CI11 vcz de reduzi- Ias: ror outro, elas levam il busco de 
mecanismos co mpells:1!6rios que tcrminil !ll por minnr os própriCls v:!lorcs que 
fu nd,Ulle ntal11 e leg itima m .\S institui ções educacionais e as profissões, Se 
lodo mundo deve fazer pesquisa, m ilS ~c r;Jzcr pesquisa de quuliuuuc é dil"ici] 
e compt ic:ldo, 1l00plicmos o conceit o de pesq ui sa de tal Illalleirn que toclos 
posSãm partic ipar; sc as ulli vcrsidadl!s são sc1cli va$, h:l ixcfll Cls o~ critérios (Ic 
scleçuo nos vestibu lares, cs!t.lheleçamos sistemas de {Juotas por origem soc io
econômica ou outros cri téri os e elimincmos os SiSte llws de cxames de conhe
cimento e reprovações; se <l lgu mas prol!ssões conseguem manter seus mono
pólios c privi1êgios no mercado de trabalho, gCllcrulizemos os monopó lio!> c 
priVilégios p:1rn Iodas flS p rofissões. Como uConlece Com tant a frcqüênCI;J, a 
de resfl {lc valores aparentcmCllle indiscut íveis, co mo o ti;) qual idad e cio ensi· 
nD c o d:l igua ldade par:! lodos, nCJha prod uzindo prccislllllell!e seu opmlo. 

As diliculdades o ri undas da inl"laçiio de credcnci:Jis acadêm icAs e pro· 
t'is!> ionn is n50 sno IllUitO distintas das que acompanhElm ti infla{,:lío mOnctlirill . 
É possível manipular alé certo polHO n distri buiçiio de prestígio e privilég ios 
dentro de uma soeiedõldc , gerando a impressão de que todos, {Ie a lguma 
forma, sacm ga nhnlldo. Mas a simples Ill<lnipul:lção desses dirciws. ass im 
como a si mples pmdução e di strihuiçuo de pupe l-moed,,- a li dinheiro fi ducilÍ
rio, nllo bilSla pnra produzir ri quclas. O quc elas geram , no Illel hor dos casos, 
são mecll nismos alternativos, freqüentcnlCnte mais sutis e nuo-explici tmlos, 
de dil'crenciaçiín; e . no pi or, a dcsorgnnilação {lo sis tema prod utivo, com 
pcrdJls pllfll todas li!> panes envolvidus. 

1\ eX[Jcfiêncifl illlernac ionul sugere que Só pafses requenús, ricos e 
SOC ln lmcn te hOlllogêneos, como os do none da Eu ropa . conseguclll nl<l ntei" 
Sistemils educ<teionnis com pouca estrutilicaçTIo internll. Estes são, l<lml,1ón, 
pa íses de fone tradi~iío socinl-democrática, que 1100 costumam proJXlI"ciollnr 
115 llni versidades mais autonom ia do que nqucla CSlri t:I IllCntC Il cces;,~í rilJ ;\ 
cOl\seeuç<lo dos objetivos considerados socia lmente v:ílidos c 11<10 pe nnilc m 
IIS corporaçfles pl"Ofiss iOlwi s a liberdllde de uç.ão que e las enconlrnln em 
ou tros con tex lOS, Pa íses mais dilercl1cillc!OS e de maior porte que têm 8lsfe· 
mns educacionais bem desenvolvidos - ln glíl terl"tl. Franç<l. Estados Unidos. 
e mesmo Alemanha e Japão - Iêm diversas combinações de universidades, 
escolas técn icas superiores, institulOs uni versitários privados, esco tas ··voca
ciol1:Jis", universidndes abertas, esC() l a.~ de fOl"lml~·iIo de professores c nssilll 
por d illllle. É inevi ttive l que ex iSlam diferenças de prestigio c reconhecimenlO 
entre esses diferentes tipos de in st ituição; mas eles lendem a ocupar lugal'cs 
di stilltos na soc iedade, responder a púhli cos diferentes, COIll d i}'ert':nt e~ aspira
ções c. seg ufldo mctodologi as e tradições de (rnba lho também t':specinliladns, 
e por isso as diferenças de prcstigio c rceonhecimento não siío sllncic ntes 
para f:l"l(f com qlle todos Imlem de se :lmoldar bs institu ições de maior fa ma. 
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Os s i ~tc.mas soei;!is que admitem diferenças e trabalham II p<lrtir uel<ls 
silo. IHI aparência, menos democráticos c igualiliÍrios do que aqueles que n50 
l\dmitem .c;eniío o princípio Ja igutlldllde. No entanto, o que dci'illC a eqUidade 
social não ê a igua lundl:: formal, mus li creliva igualdade de oportunidades c 
um:! dislriouiçilo adequíldn da riqueza. O im pOrtMte, rJ<lm g:lr:ltllir e fortale
cer os princípios da eqüidade social, é niío fazer da direrenci<lção dos sisle
mns educ.odollflis umil barreira intrllllsponível mi defesa dos privilégios de 
uns poucos. como ocorrin em muilos países no passíldo, tjllílnno os sistemas 
educacionais se estmtificavom I'rcqüentemelllC por erih~rios I11cini.c;, lingliisli
coso religiosos ou de nohrcZ<l e $onguc. Na Illcdida em que ílS linhas dívis6-
1'ill5 cntre os diversos segmentos dos- sistcmns cducacioo;)i.~ se mantenhmn 
Jluic:las. cm que haja lugnl' [>31':1 ahcrn<1livllS, nOvas e,~pcriências, m udançóls de 
ênfase c disputn por espaço e reconhecimento, nilo só o princfpio mas 11 pró
priu essência da c'Iiiidadc sociul eSlariio sendo preservados. muito mais, 
seguramente, do que em sociedades tias <IU<lis o princípio igualitário coloc:l [I 

lodos na mesma cmnisu-de-rol'ça. 

E a autollomia universitária? 

E somente dentro desse contexto mais amplo que ii qucstiio da auto
nomiu unive rsi t6ria gflnhn algum senLido que pOSS:l ir nlém elas prelensões 
(te poder polílico dc deterlllinudos grupos no inlerior d as instituições acadé
micas. É possível ver, agora, que !l universidade de pesqu is:l, cujo modelo 
pnrece funU:lmentar o princípio d a íl ulonomin, rcfe re-se somente a uma 
pequena p:ll'tc dos sistemas modemos de ensino superior, deix<lndo de Indo 
ta nto :IS escobs profiss ionais qu,IlHO a enorme varied:lue de curSOS e si~te
mas ed ucacionais de nível pós-secund:1l'io. Mesmo as chamlld as univerSIda
des de pesquis:J, no mundo de hoje, já não são simples comunidMles de 
s(.'!!()I(lr.~ e pesquisadores, mns lendem a se tr<lnsrormar em grandes c0[11ple
,.;os que produzem da pesquis:J mais ~V;Jnçnctil até o ensino prori.~sional de 
rotina. [l<lss:H1do pc ln assiSlênciíl téc nicn, pelos cursos de reciclugelll e pelas 
mividadc$ de Ci(tens[io. Nesses complexos, é n<ltural o desenvolvimento de 
vocações e cspcclnlizDçõcs e são raras as unidades ou as pessoas que se 
dedictlm com igunl ênrase!lO ensino. à pesquisa cientific a, 11 ,"eciclagem. à 
nssis tênéia téCnica e às ;Jtiv idades de extensão em SutlS diverS:ls lIlodalida
des; o que signilica que, mesmo nessas universidades, a pesquisa cienlific:l 
ocupn Ulll 'ugal' relativ3111cllle limi!<ldo, nindll que muitas yezes de grande 
visibiliul'ldc. 

Muitos concluiriam dessa tlluílise que a queStão da :lUtonOmiajú tH'iO 
tem sentido e que:JS UIIl\·crsidades. t:1I110 qunnto <IS dCllWis instituições edu
c;u.:iofl<\Ís, deveriam scr forçadas a llnandon<lf de ve:l; suas pretensões à exccp-
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c ionalidnde c a se cnquadmrcm de uma vc-z [lor lodns ~s regras gcrms de 
suhordin:lçiio e obcdicncia fun ciOllol que regem todo o rcsw do serv iço 
púhlico. Esse raciocínio estaria perfeito ni'io fosse o ((lIO, cOllhecido de lodos, 
de que o serviço público raranlcnlc runciona de forma :1dcquilda. Vi sta pOI' 
ess? óptica, a quesl i\o da ,'}ulonolllin univcrsilárin jü não surge como l ig ada no 

prestígio da çiêncin c de SU<l indissolu hi lidade com o ensi no c co m a exten
sã.o. e muito menos com a queslilo da dcmOCfllcia . Ela aparece relaciOl1nda, 
isso sim, corn as di ficuldndes úe funcionamento das gmndes hurocraeias c da 
IlcccssidõJdc. hoje reconhecida cm lodos os selares da aliviclndc hulllana, de 
devolver u inicialiva e a aulonomí<l de ação e det:is50 às pessoas de cnmc e 
osso que têm ri responsabilidade relo dla-n-d ii\ dns organizações e insl ilUi 
ções em que trabnlhnm. 

Qunnlo dessa "devolução" de compctênc i::ls e responsabilidades ê. 
possível, qurmlo de cent ralização. coordenólção e controle é pOssíve l e neccs· 
S:1 rtO e C1I1 que tipos de nlividade são questões d e grande complexidade lécni
ca, que v.uill l' :io de uma e~fe ra de àliv idadc p<lnl outra e lerão .~cmp l'e um 

incontom,ível componente político. A conc lus:io parece ser, de qualquer 
formn, 'l ue e:diile uma bnse irnportnnte e inquestionável pnm n dcmnnda de 
autonom ia por parte dns instituições cducncionnis, que são ns Irndições de 
COllll)Ctêncin que elas corpori fica m. sejam elas de tipo eie nt ífico, hUl11é1níSli
eo, p"ofíssiollnl ou técnico. A extensão dessa Dluonomi n seni sempre ol:ljeto 
de negociaç.l0. porque as in stituições educ<lcionais vive m da e para ri socie
dade Il1 nis nmpla. O importante é preservar e ampliar essa hase de cO lllpe lên
cin como princípio legitimador da olti vidade ed ucacional. Sem ela, n50 só a 
3utonomin ma~ I lIdo o mais esrarão perdido_~ _ 
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/lIII'/II'III1I1I',t 1'.1"1.'1'1111,'/1.1, tI~4fJ"" .' II/I,rfl .' l/IifiOJ, JliI'.f(('''~IIÍ,,/I.I r' (I/~' 

/!Ir.III/O I'r(,flllt'!JI~ liiil I,.(ddi, ~ 1!lII 11"111 I',J~ I'Wlld '''llIlI"lllltI" 1111 IIW/"'/u. 

I'r/I' ,"(lud" 'Iuil.<f "",~r"I'I"J\'d""ml<' 1"',~ld". 1""- HIIIII ,·illilll/IIII~ liip 
srllll'lIlI/JHI' ii l'idll 'I"WIII'" /II! 11'11 nll/,h'fl-IIIII</',,/,ulll 

RICI'/I'Ul Mlm .~\;. o ü/I<""" 0<' 1" '1;.'/!t' /" 

Ele,( ~.(/{7/} /"IIIP1"cllndOl,o de III<~ mi,! I ~IIIII.(" u gtf d" II" ,-Mil (dilo por 11111:1 

Inllllo · ~mCl'lcnn~ ~obrc n r.l~dnnç30 'lIlC eb e~cl1'; n si)hre O~ hOIllC'I< c,lro-
1lC " ~ ~ n(jl1c':\1l1cdC:tn{)~) 

Próspe ro Mor$C se ollm 1\0 espelho U:.l Alllé ricu iberic<1 l. e p OllCO 11 
pnuco fl imagem rc llctidn I'ai elllrando cm (oco. Por Irás tI :t Iluvcrn cspe~s:l de 
Estados ll<lcion .. is rnl.~l rados, cln i<ls e sociedndcs dcsgmTildas, cnu(lil hos gro

lescos e lrâgic\)s, insurreiçõc!' que lerm innm em s<1ngue e desespero, proj elos 

abon ados de. lllorlem iz:Jção c in(luSLrializ:Jçiio, parece ser [lOssfvel vislu lllbrar 

umll realidade ln:J is sól ida, uma lIerdade mnis pro funda I! , ao mesmo tempo, li 
r;lz;'io do equívoco do espelho: a A nlericn ibérica está de5foe:llla porque ela se 

contempla no espelho da próspera AllIéric<I i nglesa c, na bu sca inúti l da i m il ~l 
çilo do Oulro, perde SUl! plóprin essência, Os lalinos não pcrcehem quc () l ibc

ralislllo, a del110cracia repl'csent:ltiva, o racionalismo, li empin slllo cie ntí fi co, 

o prag matlSlllo, lodos esses ideais nlal'dcados pelos ricos irm?ios do NOll e não 

só s50 incolllpatrvcis COI11 a realidade mais profu nd<l da A méricn ihél'ica como 
\J1mbé lll marcam a declldênci <l c a fa lta de senlido da próprin sociedilde cnpita

l is\(l e burguesa que os cr iou, 
Se os I,uinos o lhassem melhor. no enlnnto. lnl vc7 v issem que existe 

1) 111 :1 outra im agem do l11undo próspero, a imagem d;\qu cles que, CO lHO 

M orse, se desespemm e co nseguem <l t':' zomhar dns an ições e mcsq ui nhil rills 

de seus ('ompnf riQt(l ~, l!c sua obsc ,~si'io com as cOJsas mi lidas t: materi~lis , c 

PI!bl!c;Klo em No1'//< é,m,dr>.! Cflml/I, 21: 18~ - 192, 01'1 I Yl!~ e ,'0'\)0 "O GnlO de COrl:íZ:II' 

,,'''nll 1:."11/1(111.< Celm'/I. :!~; 191 -~O~. nUI 1%9 
RICh;"11/l. 1 Mor'\C, O E.t1"~lIm dt P";.</'u, ,, S1Io f'~lIlo, Ci~ . lbs LCII~~, 19S5. 
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lr:Hlscendcr sua falta de semido hLslórico, seu desprc70 pelas questões de 
cspír'ito c sua llridcL Eles 1:l1vc7. se eSpanl:lSSClll ao percener que esse outro 
próspero encontra sua redenção I)a contemplação do mundo Imino ou, 1111115 
prccisnmCIlIC. na husca quase heróica de sun essência perdida, É n<l tnldiçào 
ibéricn, diz. MOl'se, peln sua fiddidude :i huscn de ullla visfio nhnll\gelllc c 
unificadorll do mundo. pela crença pl'Oruncla. mesmo que inconsciente, cm 
uma l'ealidJdc social que Inmsccndc o indivíduo c é mais que {l SOlllll\ório 
dos cnteresses indi viduais eSUí\S servidões, que se poderia cnconlr:lI' um!l rcs
posln adcC]undn :1 crise morri! c clIistencial do mUlllln :l!lglo-s:lxônieQ e. [.lOr 
rcnexo, da América Latina . Não h;lveria , no entanlo. rtl7.ÕCS p:lra espanto, 

por<lue ( Iis.~o se IrtlH'l, :lfl!\:l l, no jogo de espelhos: de huscar constituir ;\ pró· 
pria imogem na con tcmpl .. ção do Qlllro e dnr no outro, ao mesmo tempo, ,1 

ilu ~ào de que, porqu(' se pel1:cbc no primeiro, ele tamhém exiSte. 
É r;kil deixar-se fascin .. r pel:'! intéligência, crudiç:'io. elcg5ncia e ~lgll· 

dC7.11 desse livro, fruto de Ull1lt;lbalho dC.I'cllO/oj'slúp dificil mente cncontr6"el 
rom dos circuitos acadêmicos do Norte. É tl i ríe i l l ilmhém nfio se deill.1r scdu· 
1.ir peltl mensagem que esse espelho nos transm ite, que confirma aquilo que 
sempre pensamos, ou por que nnsiumos, no recôndito de no%;\s .. Imas: ilpeS;'Jr 
de nossa pohreza, de nossas tl'tlgêdias, de nossos horíwnles truncados e ll:l 
t'iquCZ,l e segurançll de si que "eles" exihcm todo o tempo, nós somos supeno
res, temos o segredo da vida e do futurO. Agor<l, fin3lmentc, elC$ reconhecem. 

Ni'io iOlportl\ que toda n evidência empírica, lod3 a vi"êllci:l cio dia·;J-d ia sugi· 
111111 o contr,irlO; o que ê o empírico, afinal. sen[io o aspecLo l11:li~ superficial da 
renlid<ldc, "um mosquito" que pode até nos ser inacessível c nos il11portllll'lr. 
mas que ê i ndigno do "rolo compressor'· de nossa <ltenç50 (p. I 15)'! 

E, no entnnto, ~ preciso n50 c:lir 11n tentação desse jogo t le espelhos 
ln:llçoeiro e di7.Cr, COm Iodas as le lra ~, que se trata de um li vl'(l profundamen
te equivocado c pOlcnci:.tlmcntc danoso C111 SU;JS implkaçõc$. Ntiu é uma 
l:lrefn fácil, p:lra quem nfio di~põe d:l crudiçiiQ e da facilidade e;.;pressiv'l de 
Morse, Mas n;'io é uma ta refa impossfvel, c neredito que deve ser tcnlnu.L 

O primeiro movimento de O Espelho de Próspero é n plé·história (la.\ 
Amérit'as, qU:Jndo Morsc trata , em grtlndcs pincelad;\'s, de cons(nllf lima 
" isflo ideali7.ada d:.t "eseolhl1" política espanhola nn consltt uiçfio (lo que d e 
denomina "Orande Desígnio Ocidenta l", um projcto milcn:lr hegeliano eujo 
sentido profundo caberia ao historitldor deci fmL Esse "grande dcs(gnio" cC'm

sistiria \\<1 liber"çào das força .. dit ··ciência" e da "wnsciêncla" - do conhe

cimento empirico e do eonhecimento ético e filosófico - p'lI·a a conStitll lÇi'io 
do mundo moderno. À v irtude hispünic.l rerlo con$istido, essencialmente, cm 
sua cnpflcidndc de muntcr-se liel ii. noçJ.u mcdiev:\1 de um ESl11do v·lIlc ulado fi 
I grejll e, por lS:sO, dotado de conte.údo moral e êtíco e que ser vi:! C0l110 polltO 
de rtl'erênci<l eXterno e firme p3rt1 os indivíduos. Traço,~ que hoje :scri:lm 
usualmente considerados totalitári os são rccupcrf1dos com sinilis pos itivos. 
A s universidades eram intcgnlda~ nus propósitos gerais do Estado: o Ilunul-
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n;smo castelhano cra nacionalista e monárquico; a illcorpmação do 100nisfllO 
er~ um si nal de ll100ernidade tio Estado espanhol. ahl"indo o crtmpQ panl il 

cspeeu l;lção c il controvérsia Il~ filosofill polít icu, moral e IHltlll'nl (I'. 43). 
Dcntl"O de se us li mites, CSl<l tena sido uma soeiedllcle livre. to lerallle c. pl"O
g ressist:l. e mesmo ii tristemente famosa l nqu isiçfio teria lido ··conotação 
mu ilO menos negativ:I '· (p. 3S) do que aquela provocada pela liberaçiio das 
fo rças· do mercado ll:llng];) \ernl. Mni s Hlrdc, os espanhóis - COmo ttlnlhém 
os portugueses - IrnWI·iam de lr"nspo!" rara n América n preoeupaçJo com ~l 

ill1p lnnlnçào de ulll n ordem [lolítica tr,ll1scendente ;IOS indiv lduos, f(lIldad ;\ na 

ética c nn reli girio, prcocupnç50 que não tcria corno cxistir no Nonc, dadl\ :\ 
opç,io inc!ividualisti1, suhjetiv is1<"I e contr;ll ll llliSla que carncle,"izou :) "csco· 
lha" inglesa. 

N:in imj1()I"l!l 'l uC n renliuaue ihérica \ives~c. sidu Illc.n()s hormónicn, qu~ 
;1 Inquisição nÜ(I t i ves~e nada [te be.nigna ]l::U"!l suas vílil\la~, que lIS civiliw· 
çGcs :tlllcríndins !jvc.s~cl1l sido cxterlllinncl:ts c que O homem com um daqueles 
~lnns ufio cOf11j1anilh:"ls;,c. a nfio Sei" pelo lerror ou pela sub;,cll'iêllcia , os v;110· 
res que comnunham ti justificação dOlll rin:ína do Estado deSI)ótí to. Os ingle
ses tdo e.ra m melhorcs, c a rea lidudt! empírica, de qualquer forma, ê irrclcvatl
te: ·'0 que cst,í em jogo". diz Morse, "srio os principia s org anizadores {lo 
corpo político. niio os rcsuJt:\dos; uma sociedade baseada na 1).\C\(1 [11 illgle>':I] 
em CO IlU",IS1C com ullla sociccla<lc orglinica, um princípio nivelador ouilldivi
dualiSIH cm eontmste CO Ill um prindpio arquilclônico" (pp. 49-50). MOl"Se. n50 
esconde su!! simpat in pela cultura j}olític(l ha~eada no princípio :trquitctônico, 
lIa hicrarquia. na ex iSlêllein de ullIa Gl'wl'wsclwji que Il recede os indi víduos c 
lhes dii identidade e pertence, e l\1 contraSle com !IS alicl\;t~ões e () va1".io da~ 
sociccl;ldes ind ustrializadas do Norte, dcs.crila>. por meio de. antigo.'> textos 
Illais Ilcssilll islils (e hoje jú oaS!:1ltte superndos) de Horkheim er e Adorno. 
Nem o percu rso ln'igico se~uido pela Aleman lw do Gelllé'ÍlIsclwfl Iwdoldista 
ao n[lzi.~mo. nem ii rCSliurrcição macnbr;! dos princípios inlcgrist<lS eSI)anhói s 
no regi me I"mnquIslll (a história rc l·azcnc!o-se cm 11":l.géd in ), nem :l. transl"orlllll
ç;io do hegeliani smo 11larX iSI:l cm stalinismo parccem ser $ulie ictllcs para 
colocar em dúvi(la essa noslnlgin pela tOtalidade e pelo II'<Inseen(lente. 

Seria um equívoco e uma injuS!lça , 11 0 cn tantO, idclltitk: w Mor.<a! COIl1 

os tradicionnlisHls ,lu 'Trndir,,:ilo, Família e PropriedIHJc". p>ll"il 0.<; CJuais o 

mundQ teria entrado em decadência com a I·evolução Indust ri al e cienlftica c só 
volmria li se redlllllr com a resl<1l1ra~;io dn ordcm med ieval. Ele lião pára no 
tcmpo, c ém '·HistÓria'·, a scgunda pànc do li\'I"o. ele examinn ConlO o projcto 
civilizatório espanhol se deSIHOIlla com a independência dos pOIses la!inn-amc
ricanos c como essc conlinente liei;, COIll as três gra ndes ínlluências tu ltul";t is
que lhe chega m do No!"!r, o liberalismo, fi dCIllQCrJCt:J politic~ c o m"r.~i S lllo . 

A erisc, na rC;llidmle, j:l se inici~wa :lntCS, na dilieuld:\de que teri:ull 
tido os espanhóis Clt\ cone ili:! !" os pn nc ípios de Ull") ordem polít ica ;lrqll iletô
nica c runda<la na ética crista tOIll os imperativos da política rOlid innfl, cm 
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que prevalece a \·i,./11 maquiavéllca e a razão dc Estado. A acrobac ia requeri
(Ia p:lnl CSS:1 conci liação cxpli clIria D cons tit uição da "mon:1rquin barroca·· 
espan hol'l no século XVIl1; com :1 indcpendcncia dns colónias, só restariam 
os escombros do ed ifício, e o maquiavelismo úponunis!:\. liber:ldo, corrcri:! 
solto, desprovido de qUil lquer SUSlentaçfio morDI. Os novos países hispano
americanos poderiam nbsorl'er. como absorvcram, algumas dns idéin~ e 
mcc:1nismos do liberalismo económico, assim como lllguns dos princípios 
I"ormais da orgnnizuçiío política democnitica, mas jamnis os incorpOl"nrinll1 
como valores, COIllO fund nmelltos éticos de sua consLiLUiç:io como nação. 
Havil, certamente, cazões poderosas de ordem económica e social que difi
CUh:lVfl lll fi incorporaçiio dcssas modalidades de organizaç:io SOcifll, a comc
çl\r pela heterogeneidade étnica dnS populações. incluindo os pndrões de 
colonilação c: organiznçiio da atividadc econômicH (fatores, diga-~e <le passa
gelll, que csti"el":ll !l tnmhélll presentes, c com co n~eqíiênc ias scmclh;lIl tes, 
nns colônJfls inglesas ao sul da América do Norte c no Caribe). Para Morse... 
porém. o maior imj)edllnento era o cultural, a barreira que l trndiç50 da '·dia

lética entre dlculo do poder e bem co mum" interpunha 11 emergência da 
nova dialética enlrc liberdade e ordem (p. 89). Com a agnwa!l1e de que, des
rei to o ed iflcio imrcri<ll, a [lntign sociedade hierarquizadn, integrndn c comu
nitári<l s6 cxisth\ agora no inconscielltc coletivo, ressurgio<lo em cxp lo~ões 

como a Gucrra de Canudos. na pulnvra dn mulher brasileirn do intenor que 
nindn aehav ... que Cabral era o presidente do Brasil ou, tinn lmente, na illtui· 
ç50 geninl do marxista M<lriãtegul c dos escri tores do realismo t"anu'is!ico 
latino-americanos. que terl:Lm o dom de. pela intui,ílo e experiêncin estética. 
entr<lr em conl<lto direto CQm a alma profunda de 1l0ss<llntinidade. 

Chamn n menção, nessa vcrsi'io dns coisils, a <lusê nci<l de ULllil I"crlc~ :io 

mil is aprofundnda sobre algumas das grandes contrad ições que marcarnlll () 
d~scnvolvimento de nossos pníses. c que <1credito dev<lll1 fll"-c !" p:1rte de qual
quer interpretação e lctiv<lmente dia!ética de sua i"onnnçiio politlcn e ideokigi
ca. A primeiru ê 11 da tcnsiio secular entre Igreja c Estudo, que atingiu seu dí
mu~ no período coloni al com a e .~[1uI S1iO dos jesuítas dos Impérios ihéricos, 
no século XIX com a questiío rcligiosrl 110 Brasil e no sécu lo XX com o 
anticlericalismo virulento da Revo luç50 Me~icana. O Est,ldo teocrático idca
lizado [)C ID penSamento eQnscrv:idor prov,l\'elmcnle nUllca exhliu, q ua rHlo 
mnis n50 seja relo fato, denunciado por Murx MI '·Qu!:stfio Judnica" . de que 
··0 chamndo Est<ldo Cri süio é Url1 Est:ldo imperfeito. paru qua l O c r is tiani~mo 

serve como suplemento e sWlfijicoç{io de sua imperfeição. Assim. a rctigiiio 
se tarnn. necessorillfllentC, um de "eus I/It'im; este t, pois, um Estado hipócri 
W·'2_ Dun~ conseqüências impOrt:lllteS ~ecorrCIll dc!>sa hipocrisi:l congênita (ln 
religião estatizada. A primeira é que. usnd'l como inStrumento de legitimação 

~ TrJdllzidt' do IngtêI tle ··Bruno R~IICI· •. Di.: Jutlcnfmgc···. cm /("1"/ M,rl".\·" f.llf/J ILim",.~.r 
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c con trole soc ial, a rel igi iio nfio uesenvolve sua potencial iu,lde como ftlndo
mcntação cfet iv!l de uma ética do compot'lame nto coti, l!ano e contribu i para a 
manutenção de rnel1wlidades q uc oscilam entre o terro r da puniçüo e o gozo 
irresponsável dos pequenos c elf\ndes\inos pecados, sem jmnais assum irem 
valorcs altcrnativos 'luc lhes sejam próprios. Isso explica, scm dúvida, o solo 
férti l que a América Lalina tcm sido para as rel igiões fumJ aI11cnt:l lis tas, 'lue 
o ferecem a a lternati va dc 1111 1<1 e tica para ti vida cotid iana, o mcsmo valendo 
paro ° revivalismo calô lico das últinHls déeo<las tomo fi leologia d3 lihena 
çiio. A scgunda di mcnsão da d ialét ico Igreja-Es tado tem sido o desenvolvi
mcnto de umo Jidemnç" pol ít ica leiga c ilum in is lII no mundo hispano-ameri
cano, q uc, cm divcrso~ momcntos, ex pul sou os iesuítas, colocou D. Vilal nu 
e<ldeia e proibiu O~ padres mexicanos de :lndarem de b:lli na. Não h~ d LÍ vidfl 
de 'lue essas reações ao Estado c lclicn l nun ca cheg:'Jralll a cons titu ir urna 

ordem social se mclha nte à do Norte ou il dos países europeus, mas não acre
dit o quc e las possam seI" vis tas como, s im plesmente. fru stradas , ou como 
movimentos que. "no fundo", buscam uma vol ta ~1 Genle;lIscl!a!t perdida dn 
sociedade intcgml. Parle da dificuldade cm s:li r dessa anti nomia vem do r:l\O 
de que rreqüe nlemente nos esquecemos (e Morse nos induz a ISSO) de que a 
Europa continctll !1 1 represenl<l UI1111 nlrcrnmivn parn o "grande desígnio oci
dcnta l" que não se reduz h expcriénci<l anglo-saxónica c 'l ue sempre teve UJlla 
in fluêntill mui to mnior sobre ti América l at ino do que" ing1cs<I o u a norte
americana. O que a Eu ropa confinen!:11 tem de s ignifica tivo é que, lá, o con
ecilo de Estndo Jlunca chegou a desaparecer, a ordem política e cconómica 
jamais se deixou ,Iissotvcr integr:llmcnte no jogo itlledial is \a das cotlvenién
cias in<lividuais c a histôria esteve sempre presente - mas eom o pano de 
fundo clcricn l deliniti v:unentc cxpurgndo ou posto sob controle pela herança 
da Refor nHI. A hl1se<l de 11111 11 Hllcrn:llivu ··curo[lé ia", mui to mnis do que 
lln glo-amcricana, tcm sido dc~de o início um elemen to const iw{ivo da cu ltura 
polftica da AmériC:l Lat inZl e um de seus elementos din5mitos ccntrais. 

A segunda contradição que mMC:! muitos países da América Latina, e 

prmcipalmenlc o Brasil, é en tre SUflS estrU\U111S hurocnítico-pmrimoniai s: c ,1 

alte1"11'.l\iva raciona l-legal ,k modernilaç5o políticLI, que procu re i dramat iZól r, 
no c:nso brasi leiro, com o conl rUStc en tre Silo Paulo e ESl j(lo nacionul 1. É 
U!l1L1 conlradi ç;1o que antecede ii expnns50 do ca fé, tendo SUl1S ori ge ns no pr6-
prio pl1driio cOll\r<lditório de colonizaçiio eSl<1be lecido pelos portugueses no 
nosso continente , que nhria espaço parn uma sociedade de o;lse contrmual e 
que se consolidou c ~e cxpnndi ll com ti industrinllzaçíío e o surto migratório 
(leste sécul o, I"rcqüentcmen tc c m confli to com O c.;:n tro hiernrql1! 7.lIdo. Essll 
antinomia 1":\7. partc ind isc utível da clllt ur:l polítÍ(" LI bras ilcin"l e, Como tal, tem 
sido ohjCIO de unl<! e,~ t cnS,1 refle xão na histOriog.ra fia e na pensamenlO politi-

~. s. S~h"'~IH.",~n. Súr, !'mlio 1''' E.IWr/1> ""1II:i",,!!I. S~[1 P'lutO. D;f~ l. II)7J. , evl~lO e rep"bli_ 
e;ldo COHlO 8/IU.f d" AI/I"mllfl.rum Um.lI/tim. 11io J~ JJllciro, Cmllpll~, 19S2/198S. 



co do p:li;;, scm, no entanto, chegar a Comover um (los principais histor inclo
res dn mctrópole pnul ist:l O rel :lti vo fr,lcasso pü!fl ico e iucol6gieo da olter
nMivn rncional-Icg:ll nn hi stóri a hrusikira, que p.lI·cce r e:ll"i rll1 ;l.l"-~e com 

intensidéluc na Asse rllhléia Corl sti tui nte de 1988, ono sign i ncfI que essa altef
nntt Vil niio con tinue presc mc, In l1 lO /ln vida pol{t icrl qll:Jnto no 11IIIndo das 
rcpl·esenlllçõcs ideológicas , expl·cssas, t,1nto ullIa quanto <l outra, no c()tltraste 
céld:"l vcz mais rO rl C cll tre o di namiSmo da soc iedade modema paulista c. '·SU;l 

liccnciosa rivlll , () Rio de Janeiro" (p. 136), 
O que M orse ressalt.:l sohrc São Pnulo. cm sun di .~eus$50 sobr·c M :irio 

de Andrade, 110 entanto, tliio é (1 contraSte, 11l;lS a scme lh;lnçn com O Rio de 
Janeiro. e \\ exorci 7.llçilo :lIldm(/iullôl dn nnst:cnte burguesi a pau lista, "pcrsoI1<l
gens fnrscscos c $ceund6.rios, Scm penetração hegernilll ica no Ilnlndn socinl" 
(p. 136). POI' cntrllr cm contaLO com o autêntico e vivo ela rC<l lidade p<lul istn. 
tom SlI;) nmureza lIinclf\ mistcl"ios:\. não-anestcsi;)ua, M~rio de Andrndc seriu 
o pret:l lrsor 11<10 de urna li tcrutur:l model"l1;! c urhann. que a Amêrlcíl L:ttina 
mlllcn chegou a ter. mas do r'entismo ll1 :íg ico, que, s.:I It.lI1do os ohst;iculos elo 
pensamento pretensélme ntc l·ac iOtl;J1 c "científico'" tOC<lria (lirelllmcntc a 
essént: in mais pro fu nd a dn ("trit ura hispullo-nmcrieana, mantida laten te nO 
inconsc iente eolclivo desde ~l dceMência do império coloni::. 1. 

M nis farseseos C sccund:írios do que os hurgueses s50, pnr:l M Ot"sc, os 
pretcnso.~ IIl telectuais do Sul quc tra!l!m de mnc.:Iquetlr ilS decadcnles ulliver
sid:tdcs do Norte c dc.scnvolvcr, pela via da proFissionuliznçiio ac:tuêmica, 
um conheci mentO m;lís :lprof"undndo c rico de $uns rcnl iJades. A eondenaçfio 
à morte dos c ientistns soc iois Inlino-nmcl·icIIIIOS. suos in sli l ur~õcs, suas pes
quiS;lS, ~eus d:tdos, su:"!s metodo!ogias emríricns c comjlnrad ; I .~ , seu.~ congrc.~· 

sos académ icos e revislUS cielltílicas, niio decorre da sim pl es inau tcllticidnde 
dn cópia, mns d:l própri:l jnndcqu:lçi'io do 1I1odelo qlle se 1!";) ca , inutilmente . de 
implan tar, dnda a decadência que Mor.~e I>creehe no amhiente acadêmico ele 
seu pnís~, Se cm MarifHegui llS sc nsibi liclo(les estêt iell c ciclltít·ica 'Iinda esta
V;1I11 unidas, elas se cind iriam comjlletamcntc.:l p;mil" de entilo, c só aos poe
t'1S. rom<J.ncistus c m·cistns I"cst:11"i!1 a wi"ef;l de expressar seu mundo "C0Il10 

centro e nâo COmo periferia" ( p_ 137). A eles e, ta l vez, li uns poucos i rltc1ec
tuais: que. nqui c U, cOMeg\lelll lJ'nnsccnc1el· H mcsrn icc d:\ hUI"0C1"Utá.:lç iio e 
da han;l l idade da vida flemlemiea c entrar Cril t:Olltfllu eom a pr·oru ndidnde (lo 
l'ensnmentC"l fil osóneo c a sens ihil idade dn cxpcrienda esto! t ic;\ c, assim , 
IIi lIenciar dirCI:lIllCllle o essênci :l de slIn eivi li1.ação superior. 

.:I N~_ç~~ r"Lric~ ~"n~1Iz.1tl~ CIIII"1I r:1I110 11 emp,mlll() lIulis .grO-~~Clm ([1I11'1I0::J lI";jtlIÇ~O hi~lOn 

ci,ln ~olllr>;JI:Jli":l de 111'1"'-.1,50 ,,-.:tx, i:HIlI. que. C0nlO ~nb<'l1lO~. C0fl1p:II':II'~ ~ intli:l. li Chum 
c ~ 1'~1":.l tin~ ~'tlJg.1 com o OciJ~11!e . I"nrôl 111110 "i~~(t 11Ini.~ complcs~ do,; CIJn!,' ,1~1t:~ cnln:~, 

e,ênci:\s ~Q(%is I")Slr i ''lS1.1~ e. hi~rorici<lJ~ ~ dn conlr~po~,~ãCl Cnll!.' c!a< e. I) ,rr"e'OjIDt'~IIlÇl, 

I'er Rcinhard lJ clldix. Fll lN:', fl'l~ & fH~i1"'II: 011 ,,,,<,,,,·/1"111 Sll~·il,I{I.~I· . fkrkcky " 
Ulli"cr~ily of C~tir"i>l'Ili~ Pn:~~, 1%4 
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A v:llorizllção que ("nz Mor~e do peni:nmclHo 1l1<lI'XiStll e I'evolutionj· 
rio {te Mari,í lcgui poderia inUlIl.ir:1 ideia de que sua proposta é. alinn l . mais 
progl'cs.~ i S I :l do que esses comcntdl'los sugerem, O que Morsc v<llori zn cm 
M nri ;ítegui . no en tanto, ê ;1 dimenS;1o mitológica c snrctirma tlc suns teses, :l 

lcntaliva dc rundrtl' \1111 popu l ismo mislico, OllSClIdo no apelo dirclO n UIl1 
"dircilO n:llurnl normativo" que se vlIlcul<lria lls fontes histôricas mais pro

fundOlS c inconsciel1tes ela lmdição hispfinic:l, a cssa :llturn impregnado, n:io 
se sabe bem COtno. por um fone componenle ind ígena c lendo sua h<JITOC:\ 
orqu itctunl I'cduzid:l no eh:i<' de lImn comun idade rousscaunian!\, É clnro quc 
esse <.:;)minho não ser\'e para países cumu I3 rnSii l. M éx ico Ou AI-genlill<l. que 
j lÍ nVllllç<l1';t1ll dcmnis IHl r(lltl (1:1 in(,01'pomçiío hnswrdll dos modelos do None: 
IlI :!S ele se ajust:lria como IIIH" lu".\ uos p!lí~cs pequenos ';CUIH regimcs hru~ 
tais c inSlituiç(ics itllprcst5\'eis", que seri"m. por isso mesmo. llqueles onde 
os idcni<; rousscaun i:InQs de M :u'i:itcgui lerinm Il1niol' chnnec de :<.e desenvol
ver, IC\'nndn, ao mesclar-se com;J cuhul"n poljlita ibé l'icn , ~ plcn.l real iznç:1o 
do Grande Desí~ni{l Ocidcnlnl que o None j,í niio rode prc1endel (p. I I I ), 
Em OUll"ns palnvl'as, QII ,\l1I0 pior, mel hor. 

Há de se dizer que () jogo de espelhos que nos prOlx1c M orse. apcsnr ele 
hrilhante c sedutor. é t50 ilusório qll<11110 qun lquer outro. É Claro que ex istem 
prohlemas gnlVcs nns ~ociedndcs oeic!clllnis. "incu1ndos, entre outr:lS coisns. no 
e~golamell({1 dos v:llores evoluci(lllis ta Si ciO iluminismo, ao creSC lIllcnto dcs
tonlroltlclo ckl conhecimen!n com(l técnicll c ii eulturn tJe m;lssa. As trilicas c 

dClIlíntin:. do$. lCl>lOS frankl'ull i:!llos mais nntigos il~ socicd:\dc.~ oddcnlais, no 
entall(o, j>CC;\v<l1Il pel" gcncratiz<lç;io el(ces~iva. pcla I llcilpaciclatJc de pcrcehcr 
;1 potcnct:ilidauc de inovnçiio e ll1(1d<ln~'a que cssn~ soeic(bdts possuem e, 
,lei111<1 (k ludo. pelo ÍlTilc1ollaliSl1Io c. elitiSmo que :\prcsent:\vnlll como altel'll\l ~ 
tivflS im[llicililS ou ~xplicilas p:1H\ n ~lIroS(;) vulgaridmte c-llObrcza mental do 

mundo burgucs. e que t:'\l1lbCIll perpass:l O Espl'llto di' Prúspem·\ T:llvel. SCj'l 
netcss,lrin lonl;l l' distGntiu de WlIshlnglOlI p:H;l perceber que, como um toJu, 
cs~as socicdatles ;linda preserv:UlI um repertório de cri:llivid:lde. plul":l lismo e 
cnpacidndc de compromisso moral c ético incoJ\1[Jnrjvcis, por cxelllplo, com o 
provincl:l ni,\lIlo e corpol"at i\·isnH) ~elll horlzon l e.~ que a~~(lI:\1Il a AmérÍG;1 
Lminu. com o csgotamen!o precocc a que chcg:lr:ll1l os regil\1c,~ socinlislas ou 
com os horrore~ Cjuc pn.::..senciamn.'i comu deeoni.ncia dm novos t'Ulld:lIllCnla· 
li~ lIl os. É um dinamislllo que se funda no plural ismo, que faz COIll que os pro· 
cessos de m:lssilknçiio SCj1\1ll C{1I11pensndos pc lo surgimento tonsl:!nlC de 
IHIV(IS grupos capil'les de rclh:\ir criticamente ~ohrc SI lI1eslll{l~ c SU<IS sllcictla· 
(k:s, sem comprometer, e rrequentcllle11te co nsolidando. SlIil cllpncidode tle 
Illnnter c exp:l nd\r;1 qu:ilid;lde dc "id:J par.! suas popu1:Jçõc.~ c de presel'vnr os 

~. l'UI':1 UIlI~ "I~iio Ll'OlIca do ~11"11I"'''fO il'I~CIOI1(."~la mlll~n'JlO , ';iIl~o e .~~" >IIlp:lClo tll."lIicin· 
~o CIIl 110~~ IIldo. I'CI" O~ ~n1>nio~ de Sérgio Paulo Ro"""cl CIIl À< "1I:li~,' ti" 1/"111"",111"', 
S:io Paulo. Ci.1 da, Lcllll~. 19~7 
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mecanismos institucionais que ilssegumm as libeHlndes e os direitos indivi

duais. O desenvolvimcnto do conhecimento técnico c cient ífico. 3poii!do em 

sis.tenli.1S educncionais de massa, !Cm significado não só a gamntia do padriio 

de vidn das ressoas c o gradual conll'olc da agressão ao mcie' ::unhiente corno 
também um processo efetivo (Ie democratizaç,'ío do saber. T Utlo isso, a come

çar pelo c011lrolc das docnç.Lls c da fomc, passando pe la monotonia do igualiw

r isrno democr<'llico c culminnndo na produção em massa de Ph.D.'s, poucos 

dos qunis (mas na real idndc ni'io I:iO poucos) com o l1l'ilho c o podeI' iconocl:'\s

tico de Richa rd M orse, pode parecer inulil c moribundo para qucm husca 
vi vêncins 1113is il1lensns. Parll nós, porém, que nindn mio chegamos perto des

sas conquistas, talllez nfio seja m:onselh;i\'el instaurar dcsue j;i nOSS<l revoluçiio 

cultural, buscando o contata d ircto com as maS5flS (cuja contl'llpart ida, ele. Sarei 

n Mao, é o culto no Chcfe)lI. e renunciando dc VCi'. ao r:leionnli~m() c 1\.-; pesqui

SflS socinis, fechando nOSS<lS universidades c programas ue pós-graJuaçiio, des

mnnl ell1ndo nossas indll.~tr ias incipientes. desmontando nossos precários siste.

mas democráticos e seus nascentes pnrtidos modernos e colocnndo Loda a 

nOSS:l cspcrança n a (dlim3 vers50 do Illilenarisrno sore l iano que no~ h<ltn i'I 
porta. cstinw lndo c legit imado, quem sabe, pc ln in!u;~'iio gcnin l de intclcctUllis 
cri:J.tivos do Norte, em nome do rcencontro de nOSS<l essência mi lennl' perdida. 

O futuro próspero da Amêricn L<llinl, se cxiSlir, dii!cilmcnte estnní 

110S Scnderos Luminosos ou em out ros movimcntos milenadstas quc surgem 
IlllS regiões mais atr<lsadns ou soh os go"cl'nos mais tir:1nicos do con tinente, e 

c ujn pureza e COn!<lIO imediato com II "e.\.~ência" amerlndia gcrnlmcme só 

exiSlem p<lf11 quem os con templa de longe. Ele depende. p<lra ser construído, 

do enca minhamen to de UOI processo histórito que cstá sendo I'orjado por 

homens c mu lheres de came e 0S"~0, cm {Iue ~e busca a resolução ndetlWHlil 

uns contmdlções (Iue hoje vivemos C1Hrc as Jo;crvidõcs du hefilnça COIOll iíll e 
pcr i rérica e os esforços de ahri r lugar para fi rnc ionalidndc e a modernidade. 

Ele deverá incl ui r. necessariamcll1e. valores comllnitiíl· i o~ . processos de rCfl

finnaçiio éll1icll. religiosa. lingüfstica e regional , hcr"nçm~ hispnniclls, Mric<I
l1í1S, i nd ígenas e européií1s, elll UIll<l rcal idade plurnlislil quc Il[iO tem por que 

ser incompatível com os valores i lumin is[;1s e os quc vellh<l lll n cmergir em 

~eu lug'lr. Nlio é. um caminho fiei!, Basln olhar com olhos nller!os paril o 
res to do Inundo para termos 11 certeza de que nfio IClllOS fi chnve ~ecre l n dI) 

fUl uro e de que n.~ próximns décndas não seriio. :J.ind:J.. di! América Lnlilw. 

Mns !linda é possíllcl 1l1,1Iltcr a esperançll e não ser alijí1do.~ ue lodo para 

limbo d;l história. sc consegui rmos manter de pé nossos cnmpmmissos com 

6. Ver. ~Qbr>:: o~ pnmdO~Q, increl\les ii bll.'CJ do "COlltalo com 'l, IlIa,;!m.," ~m regllue1i" IUlnht:í · 
l'iOl<. ~ ~náli.~e c!;i~.(ic~ de lkinhllfd I'kndi~ !:lIl WIJI'j; III/ti lllIIlim il,l' 1/1 IlIilI~~II." (N~w Yl)r~. 

\Vil,,)', (956) . UIll eS~l1\plo d~ nn"li~e 11I~t6nç~ CO ]lI pM."j~ ~lI lre ~ Inghncn<l. ~ t{ ll".,j;!. I)~ 

E"t~do~ UnidD~ c J A l em~llh~, cm perlooo< hi"tô ,'ico~ di~lilltQs. Vnlt klllbra, [Iilld:! qUL\ 110 
Ilr:1<il. n princi~~l l cilol' c divulg.1dor iJ.~" idéin~ de SOl'!:! lel1ll~ sido Fr;lncÍ>co C~l1lflO~ 
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os valores ilumin islas e com o uso chI r;lzào, sem sucumbir ao canto de sel'ela 
da conccmplm;ão eslética de no%os umbigos, 

A rcsposlil de Richard M Ol'se a c~sa crít ica?, l í1l1l() quanto o próprio 

l ivro, rcl 'lc lc umn prcoeupaç;io de qu e ImlO'; co mpartimos, a dn possível 

i nc01l1 1)!I tihilid,1c!C entt 'c uma agenda de modernidade e o que se podcl"i<l dCllo
Il1in[[l', pal'[[ IIs[[r algul1\:l cxprcss~o, " I!'~d içôcs cu llur;l fs Intino-amcric;l I1<lS", A 

"quest:1o cul tur .. I" , que no pnss;ldo vinhl'l cnvo ltil el11 especu lações !1l.lÍs o u 
meno~ hdlhan tes sobre "car:Ítef l1:1cioo.11" , " idel1t id tlt1c eu lltlml" 0 11 "personal i

d:lde hásic:l" de povos e socied:ldes, cobrou lIovn notoriedade cum o aparcnte 

fnicasso dos projetas 111od ernizóldores c democr;lIi znntes da maior p:lrte dos 

paises do Terceiro Mundo e o ressurgil11en to do nllclonali;,mo cm Iodas tlS suas 

I"onnns, :lssim como do novo fund:lllleI11al i.';lIlo isliimi':Q. Em um prim eiro 

lllomentO, essa preocupação fu;: iu pane de uma pergunta l11il l respondida sobr\! 

a c'lpncicladc de determinadas socicdndcs em incorpornr de maneira ndequtldn 

as inst itu ições e valores das soócdades ocidentais. Depois, ela evol uiu para um 
questioname nto des~as insti tuições e vnlores: se o Ocidente nno é. nenhuma 

maravi l ha, por {llIe querer que todos os povos se assemelhelll :l ele? SCI'.í que 

outras sociedades e culturas 1150 aprescntarinlll, aindól que perd idas e dormen
tes, formas cu1t ur;ji~ supcriore.." ou de qunlqtter rorma distinws das ocidentai s? 

A rcdescohcna da questão cultural 11':'lZ. UI1K\ conrriblliçiio henéficn p:lra 

<1S ciêtlc!as ')ocia i~ , ao questionar o et nocenlr isll1o ocidcnwl que ns car:lc tc."jza 

em grande pU!"le, e chmn:l a atcnç50, tnmhél11, pnrn o falO de que nind:1 mio 
s:lhel1loS como ]id;lr tom C55:1 qucstilo de fonn;'! realmente satisfatória, abrindo, 

assim, novos horiwntcs p:lra a pesquisa c lima novu fl'Onteiru pai';! a (eorio, Elu 

traz também, no entan to, velho~ equívoco~ que pareciam hólvcr sido .',ic pull;!rlo~ 

lias últimas décadas: O do ';etnocel1lrismo às avessas", C]tle começa pelo rcco
nhecimento e valorizaçilo das diferenças culturnis e pode terminar l.:on1 noções 

como ii. de quc tnlvct niio ten ha sentido, por excmplo, prctender que os paísl;!s 

lmino·americunos qucirnm se J11oclel·niz.ar e sejam dClllocróticos, dado: suu tra

dição c cult ura autori t:iriílS; c a rcss urrcição dos velhos r" lll<lSm:lS da tdentidílde 

c do e<1ra tcr l1:lr iOlltl!, tlcompanhlldos de Ioda ti sun p:uarcrn 6. lia anlii nteJeclual , 

inacionlllisUl c freqUentemente tOlllli lári a. O que começa com um gesto de 

gentll'no respeito e reconhecimento da cu itum n1l1cia (veja como c~ses índ i (l.~ 

têm uma cultura tão rica e autênlica, superior ii nossa~) tcrmina com um::! ~titu· 

de de discriminação (só silo bons íní l ios os q ue niio lentam imitar os br:lncos)S. 

7. "A Miopia de S,hW~1"!Z l llUI1", N/lI'o.' r..</Hdo.1 C~lm'I', 22: 18'<;·192, ou!. t986. 
8. J;i I;VC oCMe;o dt dl<curil t!~~~ I1IC~ma pomJf~. clllI"Cl.1ç50 ~ q"e~l~o do corpo .. mi,'\SIIlO, cm 

0(\\1:\ \>C~s ,~o V~r "As Diti'u!dadc~ do Anl;clnOC~l\lmll\u". Dli/lo.< - Rfl·;<I{1 dr Co'hu:in< 

Sm;wiJ, Rio de Jnneiro, 2~ (2), 198:>., 
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M orse discute <l qucsI50 Iradiçilo \IS. modernidade , em sua resposla, 
no se perguntar sobre os evenlu;}is substitulos. na Amér ica Latinu . da refor-
1I1a prOtCStante c do movimento openirio, elementos l'erltr:lis Ilnl:onsti tuilf:io 
cln cu ltura I'nciOnHl isl:I e delllocníticn européia c, incl usive, nn univer.<,nliz;l
çi'iO dn educação básica no velho continelllc. Assinala que esses movimentos 
n50 che:;al"flm !l ler impacto similar no rcgil10. o que é verclade. apesar d;1 

<íhvin i l1lponilncin t,bs Ir:ldiçàeS sindicnis de ArgentinD, Chile. México c Silo 
Paulo, que ele não chega a cons idenw. O (":l!O, de qualquer 11\0do. é quCo n 
reforma proleSltlllte e os movimentos openi rios perdenllll SU:l vi!!llidade 
como rOtos de mobilizoçiio e oglulinação m01"fl1 c socinl inclusivc 1105 p:líses 
onde sua presença ("oí mais forle, na Europ<l Ocidental , e n,10 for,l111 su bstituí
dos dc f01" l11n S'lIilif'llórin nem pelo pl11gmnli.~mo esperado pdos teóricos dQ 
"lim das ideologins", nem pelos novos movimentos sociais que silo ohjeto de 
lltençao dos teóricos cio pós-modern ismo. Nesse senlido. II questilo das 1"01"
m,1S {li:: sll.~tenla~·iio élicn. emotiva e simb61ica da civilização pôs-i ndustrial 
nilo é um problema someme Imino-america no, mas un i ve !~:1 I. tanto quantu O 
das ("lIrll111S que essa c iv i lizaç5.o iríllOmar, 

Minhn diseord[jncia com re laçiio a Morse mio é qunnto à impón.1nein 
dessa questi"io. mas quanto II rcspostn (Iue ele oferece - a vol la numa '· ver 
dadeira cOlllunidnde" perdida n;}s penumbras cio p;lssado - e [1 forma como 

ele just ifica essn respos ta. Ao tratar com desprezo as modcrnas c ienc ias 
soei;!is e tudo o que lhe prtreec !Iss{>c iado ,lO racionJli SIllO empobrecido dns 
nC<idemias otidentnis e seus imitadores. M orse tcrmilln por olhar" realidll
(Ie latino-americana de formo ex.trcm<lmcntc simplificadtl e Illnniqueistil. 
npesar de adnnwd., por proebmilções de su tilezil. complexidade c senso de 
humor. N50 há nada em sua respOli la que refute ° argumenlo princip,ll de 
meu comentário. em relnção aos equívocos de sua ten tativ;'l de hUS' :lr, em 
um utópico p:lssado ibérico. as I'on tes par" uma civilizaçilo latino-americu
na que 11l0SI I'Dri (1 sua pro funda supcrioridnde em reloção ,10 Ocidente em 
dcead~ llc i n. Em compcIlS:lçilo. tenho agorn a oporlll1l idade de expond ir [l 

discussilo sohre os temas do '·otrns('l·· e da Illodel'llidadc e sohre a nllture7.n e 
a responsabilidnde 11 0 ll'llbalho intelectllnl. 

É necessário niio confundir minh:ls objeções ~I " prOpOSl<IS de Morsc 
com uma eventual incopacidllde de perceber n importunei:) do~ problemos do 
eultura. Nilo hil n:lda n:1 "questão cultural" que a tome particularmente intrll
tável pelas ciências socifl is contemporâneas. desde que :l li vremos da penulll 
hra das " tradições cWltllf3is" quul i t:llivamcnte irredulíveis entre si e ncel le
mos que o~ fenômenos de idcntii"il'illfiio, inlegr!lção COlclJva c rerercneifl is 
êticQS pod em mudar com grande velocidade, por mecanismos l1ue segura
mente n50 conhecemos hem. mas quceSlão, sem dÓI/ida. associados a certos 
1ll0111cntOs de transiçào hi stórica mnis signi f icnlivos. José Jonquin Bru nnel'. 
que tem Im tado essas {IUcstões com bastan te propried<lde, idcntific,l cm 
Octflvi o Pnz <l fon te principnl da tentativa de voltnr 11~ fontes primitivas da 
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lutinidade hispfi nicíl e cxprcssn com clnre.Z<I ludo o que e.u gosta ria de podcr 
dizer n rcspeilO. Di7. Drunller que. a Améri ca Latina é tribllt.irin e parle du 
culturrl ocidcllt,\I, acima de tudo, por sua incorporação h experiénci;) lraum,i
Ik3 d~ modernidadc, 

por suu I)yscn COI IU'~,liI ÓIÜ , ,ksiglwl, .:eu) \'ezes r'~IC"~~;uJ: 1 m:..s ce ll, ve7.t:.~ r':IOIl1~d~ , d~ 111(1(11:1" 
ni~a<;iio I: ,lo Il1odcmi~111o, n50 Ill;j,~ ~pI!nns conlO fcIlÕ"k'no de ,nH:I~clUni< C lecnOCrnl:t<, 111:1< 

C0l110 Il roce~;;o de "' ~~,ns cUJo 1111~l!il1drio ch<:gO\l ~ se e~prcs,ar':;1 >o!: o:>i:;OU11' qUMequc "'Unl 

"ICI;,II1t:lI ((" n:\.~ nl.\ulTI~ rllgD1.c~ de 1\,U{lcrmd~d .. (Iue vêm <.lo NOIte Po, is~.; po,k·.o;e , lIter quI' iI 

Am,!,;<.:~ LUl ina C P:' l1c Ik.~~~ cuhu!'a 1111:110, pe lu ,,'u ra.<,ado, nimln que r:\l lIbém por CJU~.1 <lei .. , 

dO qne rcio ~e" preselu .. e SCU (UIIII'O: como projeto. E~i.~((:lI\ o~ que tlj.<eolxJ~1I\ dessa fOrl1m de 

:\hQHla!' ~~ cOl<n.~ Imino-nnlCl iC;III~< . I 'al'~ o, t]1I;1I~, COIl1 ele;lu, i! In~is 'IIIJ}O\'l a,lIe 3 n:hgj~o 11',' 

zitl~ pelo~ espnnhlíis t flOnllglll!,~~ ~ r.~ln~ !erl':l'o 00 'l"c a ulOpi:\ l\lod~roiu(lol'~, (]uc Il!ve lIIuiro 

" 'ni< que v~r, eCll:ummlt, COIll n I'rtlllp, H lI'glnitlTa e o~ é.~I:ldus Ullillo.~, P~r;\ O" qll;lis sub<"

IC, ;,intlu hOJ~, IIm~ AItlé.rlCJ Lmina \IrOl""lId.1, rcal·Itl~!!'ta, Inc"iço e DIICC~ll'n \: t]"~ se s;IC,.,IIc;, ~ 

eu '''1m: seu< 1';10.< e que :'I<SU Il>e a IIlo<kmirlmle CUll10 (llI1a ",enti ra "ociológicn, algo espúriu, 

11111 :'1 cn~c~ 'nlpo.~la, 11111 rrotlutu f,1mnsltlagórico (!~ ,':1Z;1o que percorre n C()I\lI"C"'~ ~ncl'llic:mdo· 

o ;l' qíg'!"~ l a~ de ~"tl ulopi:'l. Qclav,o f>j~, a q\'!!111 I,uO f!'7.~mo~ JII~lIça com e.(I,~< l>levc~ ""ri~. 

rélldns. () di,;;;e <.Ie 1lI:1"~lra grMieJ: '·0 povo ll\t:.Xknllo, Ikpoi~ de lIli,is de ,lo,,; St'CIIiM de l'Xpc

r'IIIcnlOs c fl'::lc:'l~'OS, 11:"0 crê. t;en:lo 1),' Vil'~em de Guotltlfupt: e n~ Lnlc,ü Naeion,1!,.Q 

Ilrunner niío aeredim, no entanto - co mo eu lamhcm não -, que 
essa volta ao passado seja possível. "Os honlcns e mulheres lda América 
Latina] estão envolviílos, de maneiras divcrs;\s e l:olll1iliv;)s, l:0111 maior ou 
menor consciência, nas aventuras de modern ização do continente, na!:> pug
Ilas em 101"110 de sua dil'cç;io política c de sua orgalliz;Jç:io soc ioeconÔl11ic:l. 
NeSlc proce!>so multiformc ele!:> re fl etem, nas con t radi~'ões de sua idenlilladc 
e de se u contex lO vi lal, os probleJn;\s de uma lllodernid<ldc cuja signilic<lçlio 
Icm eSl ad o e conti nua cSl<1nuo referida par<l rora; ioevi ta velmclllc pum o 
Norte ," (pp, 196-197) 

Em seu novo lcxto, Richard Morsc fnz minh:l C:J ricalUra corno a de 
um empirista pri mi tivo c empedernido que nfio rc.conhecc lug,lr pena n litern
tura nem de nnd:1 alirn d;) "~montagem met6dica de conhecimen tos vcrilién· 
veis"; um reaciOIl,írio que tcm medo do povo c de suns Ill fHl ifcstaçiíes espon
tfmcas ccrialivas; UIll rlcion:\liSI<1 ingênuo que :\credita que os Ph,D.'s resol· 
vcriío os prohlemas do mundo, e UIll lldensor cllt'arniçndo do SIlIW fil/O <lC<I

dêm ico, O mesmo simpl ismo Illrlni queís la, .'Surpreendente para quem se 
declara atr:lído peln~ "cxplorações lúdicl1~ da pe rccpç50 hllm~na" C cnJlHl, de 
cap to!', pela empatia, as camados mais profundas da histo ri a, como "carreg,a-

9. J o~~ Jo~quio RI'!!uner, UII E.<I'~I" Tr,,'/I//II ; E'lw)'!/'{ ,l/>I)/'~ Clllrl/lll " P()/flU'II.I CII/l1Im/r.I, 

S~llImgo, Fl~t<o, 1989, f). 198 A relcrc"cl~ .:: O,'CJV,O I'JZ, E/ Dlim Fi/IIJII,.,íp,cl" M':);I~<l, 

JO:IQuin Mo"I, .. !989. 
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dn de pcr~istC:ncins, re~sonfincins, Iwvidndcs, surprcsns c resultados inespera
dos", surge em sua visào da América Latina, assim como da mividndc inte
lectual de urna maneira geral. De um lado estào "us e lite ~", que falharam 
misernve lrn.:nte cm sua agenda Illodcrnizadora e :IS qunis eSIÜO associados os 
(;iel1\istas sociais que "nos lmírnm" (ê difícil rr50 pergunwr: n "IIÓS", quem, 
cara-pálida?), junto com todos aqueles que se npóirun nas ciências empíricas 
pura fazer previ sões históricas de curto pr:_w.O, de <I(;ordo com suas preferên
cias subjctivas; de outro cstâ a América Latina autêntico (que excl ui, entre 
outl1lS coisas, os imigrnntes e a industrialiwção), que tem suas raízes no pas
s<ldo hierárquico e monolítico da Espanh<l anliga e se volta hoje p:Jnl a busca 
da " verdadeira comunidade", por meio de tllunifeSlnções espontünens e vivas 
que vào "dos Tupamnros nos cuttos de um banda, da teologia da lihertaÇão iis 
ílssoc inções de vizinhança. dos revolucion5rios que se dctl<l!"1lm IllDrxist:1s 
nos ;nvnsores de tep'a" (cuja relação com O passado il>érico realment e me 
escnp<l ). Tudo isso teria um sentido línico e profundo. inacessível <lOS 
comUIlS mortai s c intclettutl is /Jomestieado~ pe111S universidades ocidCIl\ai s 
que s6 conseguem pe ll sa r a curto pI"37.0, mas claramente illtc li givel como 
lellclênci <l u longo prazo, para os lilerntos c inlcleclunis illdómitos cnpa-res de 
" empatia com as cmnadas profundas do mudnllça soc ial e dispostos II aceil;"!r 
indieadOl"cs l11ctafóricos e analógicos, ~\Iém dos mcnsurávci .~· ' . Esses intelec
tuai s e literatos, presumivelmenlc, n50 fazem p<lI"!C daquelas elites qu~ "nos 
Irafr[)m" c contribucm rosiLivnmcTl[c para a marcha da histôria na conquisla 
eln "comunidade vcrd<ldeira". Ellqutlnto isso não se d;i, eles podem, con IOI"!:l
vclmenlc. valer-se dos benerfcios c do pres tígio que nossos sistemns <tcndê
micos, nrcsar de irremediavelmente ultrapasslIJos e estcreis (ou , quem snhe, 
eXllt<lmente por isso), ainda proporcionam aos que melhor expressam oS 
modismos illlclceluai s correntcs, do desconSlrutivismo às versões IOC'lis do 
populismo intclcctun l . 

Richard Morse tirou do conteJo:to uma frnsc cm que Cu di ~in que " tal
VC7. não seja aconselhável instaurarmos desde jn nOSS~l revolução culturol. 
hll.';cando o conwto direto com as massas" pnrn di7.cr que eu penso que as 
massas devem espernr o fim do projclO ilumini sta (como, no tempo do go
verno mili tar, se dizia que era necessnrio fazer o bolo cl'cseer antes- de dividi 
lo) e que cabe nos i ntclectuais universit<Írios cornandu!" c dorne~ ticàr as diver
sos formas de pm-ticipnçào popular e corn unitárin no processo político cm 
que vivemos e no qual continuaremos a v\ver. Millhn fmse sobre o "cantata 
com as massns", <Icornpanhnda peln refcrêne ill fi revol uç<io cultural ch inesa c 
ao estudo clássico de B endix. sobre o ilutoritnri smo no sislema industrial da 
Alemanha Oriental na década ele 1950, deveria tcr sido SlI ficicnte para dei x.ar 
claro que n50 proponho esse tiro de "COnt3[0" nem ngora nem Ilunen. No 
enso da Alemanha Orientul, a consigna punidiíriu do "conlnto com as mas
sns" funcionava como uma formn de reforçar a 11tltoridade do poder centra l 
.~ohr"e ns organi~ações de produção econômicn c forçar os operários a se sub-
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meter às diretrizes do partido, unico ill térprele acei to, nílnn l, do qlle. "as m,lS
,,~~" realmente queri am ou rrclcnd iam ser. Em n:lnção ii "revolução cultu
I·al''' creio que já eXiste bastan te conscnso sohrc. o que ela signi ficou C0l110 
periOtJo dI! cen lrnlizaçlio polit ica Cl(trCI11;J, terrorismo e rctrncCSSQ polflico, 
econôrnico e (.: ul!ur;tl. 

Ch~1 1llar illllenç~o para n nssocillção íntilllil e freqüente entre os npelos 
no ·'contalO com ilS massas" c as formlls Illais IIhjeta.~ de nutofi t[\ri ~m() não ê 
o mcsmo llue ser con tra as diferentes fOl"ln:.l5 de org~\niL;lçiiO e nçãu popular, 
que extrnvnsnm os marcos in<;li!ucionllis eswhelecidos e trazem para nossas 
sociedadeS novns fontes potenciais de dinamismo e rcnovnçfio. Par;\ quem 
tem II perspccl ivB do milénio, talvez não vt\lha t\ pcml perder tempo em sepa
rtll" umn coisa da OUlra. Afina!. se o l'crr()I" fez rarle da Rcvo luçiio Francesa, 
o Glllag da Rcvoluçno Sovié.tica, se o milit;lriSI11O japonês preccdeu SlIa 

cnll·llda triun fante no mundo do carilalismo moderno c da afta tecnologia, se 
o próprio nà7.ismo, dinleticalllcntc, puriii cou a Alelllunha de seu IlUclOllilfis
IllO xenófoho e fel'. dela, depois da guel"l".1 , umn democracia exempfar. por 
que se preocupar COI11 as homb:lS dos Tup:ulluros, os i l ~~assintltoS do Scntlcro 
Luminoso ou o populismo dell111gógico de um ou outro polit ico mnis inescru
puloso') Pode ser que, em re laç[io li eSSa atitude . o lug~lr onlle mo ramos c. 
vivemos faça alguma difercnç:L 

Penso q ue a atilUde de Morse cm rclilçi'io às ciências socinis, Sua visiio 
dogmática e simplilicllda da America L1Iina e me mCSIllO tl cnricnturn que 
tenta fazer de meus pontos de vista decorrem di! função pr:lticilmcntc exclu· 
si v;1 quc ele atrihui ao trabalho inldectunl, que seria a da elnbor:lçiio de uma 
idcologi;1 cafJOlZ de sacudir c mobil iwr o continente t:itino-americ<lno, ~ llai, 
quem sabe, o mundo. Exemplo disso é a lese di"! supc.rioridade dos novelistas 
sobre os cicntiSl~S sociais, rcfol"Çtldn pelo liSO abund:Jnte dc referCllcias, 1mn· 
geos e licenças litcnirius. Ninguém l1eg~ r ia, evidentemenle. <1 imponflncia de 
muitos nOl'cliSl:JS lati llo~americanos na t.:riticll c uesvclldamcnto de aspectos 
e dimensões insuspe itas de nossa realidude; poucos negariam, l:"lmhém, a 
possível rique7.:l de unHI cxplornç1'io da realidade dentl·o dns tr<ldições du crf
tica literárÍn, t<ll como propustn por CIII '(ord Geert l. No entnnto, l) que MlHse 
espera ê. que esscs cscrilOrcs possam ·'ojudar a renovnr o discurso (Ie uma 
ideologia obsoleta", e nisso residir in sua superioriduuc sobre os c ielll istas 
sociais. Alêm da ohsessão com a ideologia (de Illinhn pnrtc, eu diria que a 
dcsmitificnção d:1S idoologi:ls é ainJil um d0s grandes propósitos das ciências 
sociais, sem q ue pan.l isso seja necessário retornar ii ingen uidade da ·'ciência 
nClItl"n"), surpreende que lH'lja quem ocredite que autores tito herméticos c 
qllnse incomprcensiveis como Con,ízar, Borges ou Guimariies Ros<l po~~atll 

ter algum papel na constituiç50 de novn.s ideologl:ls de ~ I çan(;e poplllar. A 
fafsa pOlürizaç;1o entre ··novdiSl1ls" e '-c icntisl:ls soc iais" que .\1otse introduz 
só pode produzir el"ctIQ<; no mUlldl) rc.slrilo dos círculos acadêmicos (Ie elite, 
par~ consu mo dos qunis, afin~l, ela pan:ee ter sido fei ta. 
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Morsc se esp,mla ror cu dizer que alguns pa íses siio mais atras:Jdos 
do que ou tros, E, no ent<lntQ, não é difíc il defin i r o que scj<l UIll p<l ís ou urna 

regi?iO "a.trflsada": é onde 3S ressoa.<;- rassam fome c morrem rre1llnturnmcn~ 

te, onde não exis lem sistemas educacion :lis Illinim<lmcnle satisfiltõrios, onde 

os go\'emos n50 funcionam eom um mínimo de compctênci;!, onde os dire i

tOS humnnos mio têm vigênc ia, Existem pafscs Imino-americnnos mais c 

menos atrasados. e essas diferenças rcl1ctcm. cm gr:Jndc parle, J capacidade 

que tiver<lm de i ncoq)Ql'nr não su men te os malcfieios e:Js dclOfll1JÇÔCS que 
acom pullhulll a l11 odcl'IlkJ.:ltle mns t:lmbém 1llgumJs de suas institU ições c 

valores mais eell trn; s, corno as instituições demoer<'itieas, os sistemas ed ue:l 
eionnis de mflssa e de elite c as 1'01'11\;\5 rnOden l<IS de orglllliwção dn lltivida

de cconÔmic<l . 

Não é preciso ser um cvolueionisttl i ngênllo para entender isso. Quem 

viu B)'e Bye 8msil sahe que o att":JSO 110 mundo de hoje nfio se caracteriza 

pela pcrm:lnêlleia de valores e formas de comportamen to di tos tradieionnis, 

mas pela inCOrpOl'ílçÕO distOI"clda e caôticn dos produtos mais rlparcntes e 

ílssim iláveis das Illodernns tceno l ogi:Js~ a te levisão, o~ Jutomôvci s, os Illeios 
de cotllunicaçtío c de transporte, as cstru turus de domin<lçiío c de poder cas 
armns dc fogo, niio Ião modc l'llas nssi m , Reag i r aos d ei los devastadores 

dess,\ modernidade 1}C1<l volta ao primitivo, ao popular,;i alma da civ il ização 

pcrdidú, no entlltllO, é um cam inho se m saída. Viajando :l nos atrás pelo inte

rior da GU:ltcll\<l la, fiquei impressionado pelns vestcs dos ind ígellns, seus 

pJnos coloridos. padrões diferentes pO!":1 c!lda aldei:'!, c SUnaplll'Cn tc cap:.ci

dade de preservar suas culluríls c tradiç.ões. Depois aprendi que essas roup,IS, 

e JS C(lres diferen tes, haviam sido imposlas pcios e~pallhóig nos tCIllPQ~ colo· 

Iliais, como rOrlnll de separar os índios entre as dil"crcntes i!/IcOIJIit'IU/as, que 

()~ mantinham cm regime de sef vidfio. Pnrn qmlndo. ou onde. cssns popula 

ções deveriam voltllr? 

V , S. N:lip<lu! , escrel/endo sonre.n í ndia independentc c suas perplexi
dades ante o llrt ilicial ismo da modernizaçiío ocidenla l c a husea do pnssndo 

perd ido, observava dez :l IIOS <Ilrn~ : 

A l\lI'bldi'ncin ,la indi~ (k'~ln va; n50 VO"nl .1:1 InV:l~:;(1 e.~lnlll.!;CII':I (lU (l~ ,(m(tui.,(~. !11~~ ~ 

.!;Ct:L.tJ lJe lJenl(l) A indl:l n~o r OOe "',ponlJ", lJ:1 forll1n ~nllg:t p.:1n "ollo:lO <IIC.1;$1\10. SU.IS il1> ll 

Illi çÚL'~ \:lI1r\l!.~ l nd:ls fuocloonram C0ll10 in;titlliç\"lC, Cll1rlL'.o;(~Ú;,s. mo~ ~ fnoi:1 :1I"'nic:I nao 1';111 

.o;lIb~I ' llIIO$ 1~1rn n inlrren~l1. o parlamentn c iI.' C(\IlC~. A .;nsc ou imb nllo c ,6 polil!c!"! to .:conÓ· 

1111~;\ . É 1111111 cri~c lI!~i(1r ~k lima :lIIligu clVlti;wç:,o rl'I'ill!"! lI"e linatmcmc C~I~ IOt1(:lI1t!o ,'(111,CI':I1-

CI~ oe "'''~~ iMtkC[u,IÇÕCo;. nl~~ n1l0 CI1COnll:1 a.<: I1telOS !nletcclll:lls ncce.<~,lno~ p ~, 'n ;r ndi:lIl1cl(l. 

E.;)Q fin:1l: 

tO, II \Vowlllrtl Cn'II/:mimr, Pcn::;ll il1. 1979. p. tl$ , 
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No~ I~~t,$ nl1ligo~ O~ hOlllel ' ~ olhnv~l\l p~r.'I ° pa~~:lLlo e fnlnv<llll dil ul,,,,1 Idncle dnç 

Tre,'~~: hoje eles olh~1I\ p~ ra 0.< di .:ls dI: Gnndhl e d~ lul.:l 1.'001,.;1 O~ j,11l!e~e, c "Sem IUllo (I 'lUI: 

u(orreu depoi~ 1.'\)1110 UIIl (I'::~VIO, unlC~ Qlle umn e~ohlç~o \ln h,~ló"'n. EnqllanlO n jn~I .:IlIn(;lr ,II: 

\'oltnr 11 "cu pU';';l1do. cin n~o con'lll i~I ~r;i Ó.~t p~,~;,d<l. uelll :\Cru [lO" ele en"I'luecldn. O p~,snllo 

só ['Ode ~cr conqui"lmJo, :11;013, pela pc.<quiS3 e ,It'/iII!tIJ,/,i/', pela dlSCllllllln "lIeleclUill, e n;,o 

p.."ln ~In e~l'lritllu\. O pns~~do !le\'e ser vi,1O COIM Ollono, scn:l0, o 1';J~sndo 1I1.:1lnr:1 (p. 174) 

Niio existe voltn ao passado , nem seqtJer um passado pnrn voll<lr, 
tanto na índi<l eomo na Amênca Lntin.l. Correndo de novo o risco de ser 
acus,'t(Jo de " posi t iv ista p()ll1balino do séculcl XV ltt " ou de ideali7.<l" os 
Ph.D.'s como os heróis do l1lul1(lo moderno, eu reafi rm;lri:1 que existe uma 
;lgcndn rundmncnt;ll a ser eumpridn ni! AmCric .. Lotina, em nlguns pníscs de. 
1'01'111,1 mais dramútic<l do quc em outros. que rceoloea as questões da ccluca
ç50 em tod()s o.~ n(vcis (populur, média, super ior. continuada) e da ciência e 
lecl1olo::;i<1 como um.'l. das preocupações I'und::llnenllli s. N~o e possível p:lrt i
I.>;P;\I· de rormalldcq uadi1 no mundo de. hoje, e principalmenle no de nmanhi'i., 
scm um[ 1 p(lpulnçlio minimamente cilpni'. de conviver de (ormn :ltiva c pro
OUli"" com as nOV;1S formas de comunic:lçiio. produçiio c intel'llç5(l socinl 
que estão se general i zando. Essa agl!nda intelectual e cultural ni'io substitui , 
mas é homólogll ao estobdecimenlo de nov<lS formas de organizaç50 e p:lrli
cipação social e instituições polít ica~ modem as, como os part idos. o p:lrla
mento, o poder judic iário c um sel'viço púhlico competen te. As trad ições 
autoritá rias de fllto 11 b<li:l:o de nossa;; soc iedades, o rracasso dos projetos 
modcrnizadores do passndo, o va7.io e a bUl'ocl'!ltiz:1Çiio de flOSS<I edueaçi'io 
h6sica. o corporativismo e n bnix:l qualid<lIJe de nosso ensino superiot', o 
prov incinnisl11o dos horizontes intclcctunis de nOSS!lS elites, ludo isso IOrnn 
uossos problem:JS eXLrcmnmente dit'iceis, IIIi1S niio perm i tem a nostura 
cómoda de declarar que ii ngend;'l {l~ modernidndc j<"i teve seu tempo e qlle 
;1gorn é chegada [t hom de abandon:í-Irt corno lixo inutll. E tampouco qUe se 
dig:l, de quem se preocu l,n com essas questões, ser um "nrdcntc clcrell~or do 
sWlrr qllo". 

Por que cu disse que seu livro cra "potencialmente J:1Il0S0 em suas 
implicaçõcs", Murse me ncusn de quercl' jogá-lo na rogucir::l , E. no entanlo, 
se idéias 11[;0 tivessem conseqüências que ll1efcç::lIn ser avaliad::ls, nem cu 
nem ele poderíamosjuslificar no~so~ sa lflr ios no f im do mês. O princípio dn 
liherdade de expressiio, uma das grnlldes COIl<luistas da Lrndiç5.o lil'iernl, 11;10 
supõc quc as idéi<ls sej<l11l inconseqUentes . Ao contrário, n suposição ê que 
elas são tiío importantes que vnle a pena garnlllir SU,l mnnifcsl;'Içiio. meSmo 
que mui tas vezes produznm resu l wdo~ que niio agrndem a uns ou Outros. 
ACI'cdito que essa liberd(lctc, da qU<l1 todos nos benefici:lIllOS, deve ter como 
contrap'\l't idn que as idéias pOSsllln ser livremente criticadas, inclusive em 
suns consequcncias. c que niio trnlemos dc cscupm' da rcsponsahilidade pclns 
implicações do que. dizemos ou propomos, 
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b difícil dizer, no en tan to, que poder é esse que as 'idéia~ tfrn, Como 
bem lembra Morsc, esta ê UIlHl qUCSli'io que se tornou c llissicll a pilrtir do 

lema espinhoso da responsahilidnde (los intelec.:l uois alemi'ies pelo surgimen

to do nilzismo; a Jcmhnmça é (anlC) mais oponuna quanto os gra11des temas 
do debate intelectual :l lemi'io na virada deste século, que se intt!n~ificou nos 
anos da Rcpúhlicü ue Weimar, têm Illui to em Com um com flqucles levanta

dos por M orse: fl críticn d1'l ciência formul, cm nome da in tu içfio e da vida; a 

bUSCll de interpretações globais do scrnido profundo da hist6ri;, e da naturCl,a 

das c ivilizações e dus clI lturas, mn is a lém do que poderia ser captado pelo 
mera empir ia ; n volol'izaçiio do popul:lr e do eomun it :Srio, cm detrimel\to da~ 
construções artifidais dn civiliz<lçiio, e ti obsessi'io com -a idcologin. que é 
vista como n unica razão de ser do tmbalho intelectual e cu ltural. 

Vale <l pena descrever algo dC5se debille para desfazer de lInta vez por 

Iodas II idéia de que Morse está pro[lOllJo algo de novo, ou que minh:ls criti
C<.lS lenham, por sua vez, muita originalid"dc. A halalh" entre a vid,j ..: a este
rilidade, a in tuiçilo cri:uiva e o emri rismo obsessivo, a intuição profunda elo 
sen tido das co isas e O JClímulo gradual de pequenos cadtiveres de evidel1cio 

di ssecados pela nwio Ilnalític:\, :\ ideologia e n CienC itl foi di spUll1dn ~ e;(nu~

Ião m:Jis Je meio sêculo alrns, e hoje já conhecemos hastnntc hem tantO aS 
limitações do posi ti vismo e acadcmieismo ingên uos quanto ,wnde podem 
chegar os delírios do intuicionismo c do vital ismo, Ft'i tz Ringcr, nUlOr de um 
es tudo el:íssico sobre o mandarinato intelectual alemão do SêCll lo xrx no 

rerfodo do nazismo, li sa uma ci lnçi'io de Ernst l'roeltsch, co!cg:l c contempo
râneo de MílX Weber, parà c;u·nclCJ"Íl.ar ;l rorça da crilica ao pOS itivismo e ao 
eJWblish/lll!1/I universitário cm sCll tempo: 

É o re\'olt~ COI"r~ a n1Clllonznç~o c a di~Clpllll:l. ctmlm a~ ideologins dn ~11~t.~'O e du 

poder. COI\lra o c~cc~~o e ~ ,upclr,dulid~dc do~ C{",h'':cllIlemo~ 'lHe no." hnl',,'gcm )I ;\.~ i:~cot~<, 

nmlf:l () in(clec!u;lIi~mQ c ii a~IIO·~lIfici';nrl~ do~ ther~IOS. COllll";l U j;r:mdc 111~lr6polc c o nOli

nnl\n'nt, COlllra O 1\1~lcflntl.~I1IO c I) <,elitlsmu. Conll<' [j poder do dinhdrO c !lo p"c~l[gio, COlllo";':1 

e.<()<'cilltiuç!io e o nmntJoni.'imo. cunlm o JlI'<o 'lIf{)(.·~nle d:1 mltJiç~(1 c u eV[jhlrIOlli~l\1u hi~lol'i

CI.'lil. Atém dis~o, eKISle umo profunda "evúlll~·;"lo "lIctccl,,~1 <lC II II"O do l1IuI1<10 acmJBllllCO que 

:und:l n:1o foi llc:vidnlTlCnlC no[~(b A IICc..:s~itladc tlc ~rntc.«, ~istc ll1~. vi~"o de mundo, or!ô~nit,,· 

\' fio e iur,!)< de vo tor t e~lmordin:irm ,\ lI1a[em~lizaç50 e n 1\I<'enlll1nção Ik lod:l n lltúsofw 

europeiu des<k G"iijclI e [><,scur[(s é vi<,:! eon) cn:scenlC cetici~lllú 1.· .1. N~< .Ji.'\Clplinns hi<lól"Í· 

cn~ ~ cuhur:oi.<.;ls pcs!'oo, se ddclldell1 COlllla a IIllmi;, tios conceilll> evohllil'os, eoll\ rôl ns com

p,lações c J~ nvnli:l.ç6e~ critlc~sll. 

Uma p;lrle importante dessa ··revoluçno" rO I 11 chumada "fi lo')oli<l da 
vida". que, eomo ludo n!) ambiente ~c:adêlllico tlkmilo dnquc.lcs 0110S, ill do 

I I E",<! Troeli;;ch. "Dle ~C!.<!iEc Rcvohllion", 192 J. dlndo por F. RUll;cr, ""'~ lJ~d'/II: (Ir 11,1' 
(;I''')WII Alllmli/J"in<. H~r\'~((t Univclj(;ly PreK 1%9, p, ,; <16 . 
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llwis sO list icodo e complexo, COI 110, por cxcmrlo, em Dillhe)',:w IlJaI l> ~i ]l) 

plistél c vulgar. RillgN descreve dcslt'I rorma!l ·liIO.~orin (b vidn", <I Pílrtir do 
lfilh:llho dc Ludwig Klagt:s, aulOI' de uma obr;) alentnda ejá csq uecid il suhre 
"C~isr como o inimigo da nll11n": 

Em 111\1 sClllidil muito ~er;'ll. ~ !i lo<ofin d~ vidJ er.l:l. dOlllrina .<~gUl\dll ,I CJu:ll ill'lIb. cm 

~lIn fonn~ n,~i.<; in\(":(IIMlI.': ~ l'Cll lid.I<J~ ('trinl~rin <lo honli!llI E.<ln idcin pOl i i., <cr "\lcrpl~t:".b de 

1I\1I\\nS rorl1\:\S dili::a:nlc~. Eb 1101.11.1 ~cr 11~1fl\(.l" COIIIII vcrdJuc IIlctal"i,i<:a. cm l' I!jn ca~o liberd.1-

III!. Cl1311vlll:ldc. "TUt~lId~dc "' I\~ ~~peliendn c coi~~, ~m<,lhJllIes ~lI1g i~lll ,1I1110~, C;lr:lcICri<l r

ca, 1*lis ~cl<li.< da Il!J l id~dt. Klag-,,~ npar~nlcnlellle deft 'lIlia i\1.!! umn~ dc'.,n~ Icori:l~. Ele ralll _ 

1"-'111 "ii: e .• pnlldin ~ r~.~re'to ue tCl\la~ COlHO " vl\'.!nCln. n COH\l'fi:!t!n,ãó. Einlii1111111}1 (elnll:lti:l) e 

A".,dl(HIII".~ (pC"CCII':~f>. i lllll;~'5()). ('tara ." '!;crir lima b~rc "l ~ d~ Ildm:lm, "" I pe"or~.< :11) ··lllCm. 

Inen(c ('(Im'ei/un l" p~nl ~1Jçg: lr:1 rcalltl,,<le illltdi~I;1 (1:1 vid:l . A "C~pel ifneb i"l~,hala" d~ 1)1 1 1 1I~)' 

nd(l'llI 'I~ ~~ ç;"açlt"'~ljç as d~ '''li pITI,,~dIIl1Çtlto lIlis! ico IIJ filo , or"b d~ \';tI:1 N'I pedn~ogl.,. 

"vi\"cI\Ci~r" (t.I"J'fl"it.willl.' l ~~s\1Pl\i~ ns VC1.t.< o ~C"t; I\[) de ~llfI;n(Ji"41gcm ~Iiva. p.;la I'nltici('t~ç'l .... 

di,.ela I",.""". ,,,,I] ClIIllm~ .~~{ltléncl~ d~ C\'e1\I[)~ e '"ençoc~ Enl UIII ~Cl ll1 do lunis nmp1tl. (I aiO rle 

viveuci;lr c rll'Ol lviJ:I 11Il,,~il\;I\':1O e n CIllOÇ~O dCl ",jeilo. C I\~(I SQIIIC/1I1! 'Cu iIUdeçl(). T:UIID 

(]llnlllO "CIIlI'0Il;!"' C "1'~l'"CpÇ'IO··. O WIlCCItIl uc \'ivêllCla (Etil:h,.lI) '"g~n~ qll~ ~~ ilHp "cs~ôcs 

jlldt"lChd~s lj~ cxpt:ri~m'ln in~~mla ~:1IJ lI~nll, ~1I~nn,,:;as. de IIl1 l ir:,~ lI\allCII:l~. 110 qlle o mntci",al 

C1"~ n",~ chcgu relo filfnl d~ ab~lr"ç'lo '''lal illC:! e tI:t cb~,i ficm;~o cil.llllítlC~ . Em .11g.,11Il.,~ vnne

dad~~ dn lil\} ... ofi~ l ia "Ida. todo l·0IillCl.· IIII~1I10 cOllecitlln\ c <JllróllllQ Gnll eram d~~,'I"Ílo~ ('UIIIO 

ub~l:ic" I (J, ou lnlllligOlt dn \·rtb ([I .'-,7) I 2. 

Conforme rel ... 1a Ringer, Troel15ch "se il11rrcssion:wa por c.}Sa 'revo

luçüo inlclcclUal', mas nilo conn"'\"1 IOI,tl111cnlc nela. Preocupavu-se COI11 
SU:lS tendenci:J.s niiliSI;ls. Advcnia qU:lnlO ao perigo de descartar 'os métodos 
crít icos C e.'\:\IO$ , O ri gor do penSHmenlo e da pesquis:J.', que havinm sido 

estabelecidos por v<Ít'ias !;cmçõcs de estudiosos"'. As allernativas que pmpu
Ilha, ligadas a umll Icnl:lmiva de reconStrução r:::tcional da Clll rul":l nlcma, si'iQ 
demasiado comp lexas c historiC:lmCllIC datadns pilru scrcm descrilns i1qui 
Muis aluai, acredito, é:l formn 'lue o dehille :'\s~ul1li u com Mnx Weher e 11\1\ 
ohscuro cl"Ítico e oponc flle. Ernsl Kricck. 

12. Ê c[nm qllc n "ldidlak des,;:ts 'OIlC':1'Ç(;(" 11'1(' p'"kna ,~r nlC:tIlth sllllrk~menl~_ (XlI" \110' 
con,c(]ilcn..:i:I~ COIIIO mlllll\':k' idcollil1;c:1 p:\t~, n 1>:11:1111<1 do irr~dolm l l~lI1o qu~ i~ J;m l\~1I\dn 

fOl"lll;1 No enlnnlO. tnnlbélll não ~n:1 O (':1.<;0 Oe 'gtlomr e~~ '1.<pcCfO. A e~'t: re."peltú. lliL 
Rin~cl CI"C ":1" do"ml\a.~ do mov,IHento Ida 1\lo~ofl;1 d" "ldu1 11:10 puJem ~c , ' ~ lrib!ljd n~ com 
~cglmln~n :1 niTl~uém cm [)Jl1lrular. m~~ d~s CCI!~ml!nfr 1il"e'-;\ln \"n ~ cert~ i"nll<!llcin. Na 
"enJ:Jde, a n\o~.:rfin (ln I";Jn popul:lI" 11l\1~1 111111\0 em C(lIlHIIII C0!1\ boa p~I'I~ .ln htel":"ltllm 
por"li ."" [r'lll.iflr]. ant i 'w,"iln e Ilt:(Xn",,'I'\'ndorn dn :lIl1illl\l()cmid~lk Al\lb,,~ ~IIq"il~1I11 mi 
('tI:rilcna <lo Il llllldo :!cadcIIl"u 01' !"um ~ck. :IIl1b:I.' e'al;cnll"am n~ ~Iit "d.:,< ((II':' l'~;'\l all1 
CJ\!,,: OS propl"i(I< 1I1~ndn .. ",~ Inlcl~cllI:li.<: ~ :lmb;l' nn\C"I'av,1I11 ~ "I>cr~1 o, pfoli:-'~II"c~ ';111 <1101 
tli~rlll " pt:1;t :Hen~'''1 d[)~ .'l" IIII-tducadn< C do~ iOVCII.'· · F. ~I"~l"" fll'·' II .• p . .1,7. 
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A pri!l Cipn l referência, aqui, é fi fllmosn con ferência de Weber de 
1919, sohre "WissclIsc{lojllcrroncamcnrc traduzido pO!' "ciência"] como 
Vocação". Na síntese de Ringcr, 

Weber Il~O hesilo\! cm de~~fi~r ~ gl'ÍlU gel'~1 cmU I'i) ~ cspet1U l i~,~:I". Nm; eoudiçõcs 

IIlodcrn~s. dizi:!. er~ 1IIl[>O"jvcl fncr c<)mribuiçlks genllil1~, no cOnhecilnenlO ~Clll pcsqui.<a.~ 

de l alh:\(!~_~ em um c~tl1pn dclillliwdo de eSlutlo A " inspirnçilo" (Eill,~/lI.>c) I1~O cm 1l1cnO!i n~m 

l1I~is ncce!O.(~ .. in no Ir:\b~lho ;)cnl.lêmico do que <'11l qu~lq \Jc' outm ~l i vi(J;)d~ . l1\n~ .<ó l'oorriJ .'UI'

gl f C{)1ll0 l'e~ulwdo dn Habalho [lCrSi~lcnlc . I n l lljçõe~ brilhn.llc> emlll l!c qunlqlll:r I"orllln pl':l!ic~· 

menle inulds. n n~o !>erque OlgU':"1 fo~>e C3(XIZ de explam·IM c Sl, b<;lnncl~ - Ins de fOlma mClódi

CII ) .•. 1 F.:lc ~e c~p~m~~1I COIll 11 c'llIo (i~ mllliçoiu c ti., ··exflI! riênci:." (r;"'eb~ll) I!ned i~I;t~. eSI~~~ 

c~fl~~do lIc ouvir fnlnr Clue I) sd",/m linha lIe lei pel.~op~lld~de Adm'li~ que o Jl1i~r" pWCII~ ler 

~ e~[lcl';lnç-:r (/e cri;!r coi~~~ de v;tltlf pernlallclllc. MJ~ o pesquiSlldor nfio podcri~ leI' es~n e~pc!I'õln · 

çn: loons n~ ~un~ conlribuiçÔC.' c.~tnvOIt1 rlc.~IIn;toJn~ n .. cr ~\!~r;td n~ ' I)nis cedo 011 11l~is 1,lrde, 

l)e~lIjsnl" 1'1";\ ~i 'l\ple.<lnc1\1e p.111ic '[I;o1" do proa:,.o de "1I1Ie!cclu"lizuç;\0" quc. por 'nilhalcs lk 

nflOS, vmhll nbt,ndo c:lllunho C{)nl r~ os Inlapn!lllçÕCS m~glCM lia IcaHdnd,;, E,o;:;c pr!)Cc~s() fi.,,\\

da ,,;"lu ler fim, c ~UJS consc'1flCllcias nelO sempre C'':IIII (\grad;lvcis (Ringcr, !l, ~52). 

Resumindo a posição de Weber, Ringer ressa Hn sua milil;incin nas 
questões políticos de scu Icmpo c obscrv:l {llIe , 

00 pl'Opor a ~epm,,<;:ro t:11\re 1I'1\"tll,fCll1~/I e JUíZ05 d~ vn!ol'. W~Ix:r nn l'e:.lid:u!t bU~CllV:l 

lilllpnr () Wr",lI<l pa';1 POlili(·,1~ públic!I< m;,is f'ro!l'l!.""Ia.~ Ek par~ci;o lill1i ! ~r () [,nlbilO!.lc cum

perfile\;) !.lu lI'nbalho acnll':mko, nl~." lhe ,'e~~rvnv:l tr\;~ ill\ponnllte~ fll'lçõc~ : eOllfrol u~r 0.< 

"ral(o~", pc~,,,. ~"~$ ~on~cqiifncia, c ~vnh,lo' D cCII\~,slêllci" lI1",m:l (b~ pólilico< p"blic;~< . N" pnj

licn, c~~e pro;r:una reduzia 111\1;10 pouco o c.'\Copo!.lo d;"cur~o acnd~lIlico e cientílíco. seja cu, 

poUlicn. CIll t:liCJ 011 e m q,,~14ut:r OUII'O C"'lIpo. Tudo o '1uc c~d"in em;o buscn de vn\orc.ç !iili_ 

IIIUS da filo~ofia cult'ITnl doo idc~li~I~' ;llc'nllcs. Weber IJ 'UpOUco crJ um 1)()l;il,vi~ln, proprio· 

me nle Ihlllndo. Na II l1 uMfclll dn rcvohlç~o e~pinlu31. suns rc'On1t:l\dllÇÕe.~ I1I.t'(odoI6glcn~ potle_ 

rimll p:m:ct:'· v~g~'lIcllle caulc!o.<;ls c lItml P~s~a(b~ N" re~ li d~de, de de rmo incluia a~ eJ[plor~ · 

çôes 'l1l\IS gros~eil7ls d:l rnl,iciu rlo ~el llldo \:01ll1l1ll enl!'c as i!usó<:s !.Ie IUO:). <= t10Ca j :i ullr;lp~s~~d~ 

(RlOger, p. ~.)6). 

Rillgcr contrasta a~ pos içõcs de Weber com a de ErnSI Kricr.:k, pcrso
ll11gCltl CJuc nfio deix:t ri n IllCmól"ia a 1150 ser pelo cl> l renlis l11o de SUrlS posiçõcs 
e SlIll ullerior ndtsão an nàz!sll1o. Eis o que ele dizi:l dc Krieck cm Di/! 
Rem/lllioJ/ der HliSsellsc/wfl, em 1920: 

A Ait:nwnlla linh:l pc,'dirlo .,cu ~entifl0 de !;1'~l1det;l. N!ío Ilavia ide,~~ >uócitmclnc,UI: 

rone~ p~m l!ui~·I:l. e da coi:! v{(,mn dn dcmucr:rcin ~ do m:rr~,~mo . A .~ grlllldes " :ldT\'õe~ 

h:lvi:llll sillo e~qllccid.1s, :1 ~ocie( lJde se d'-'.'ol"io CIlI dlolll~: ~ n:lç~o linl1:l perdido SU:l nlm:l: ~ 

,ris.: I:u lllll"al ~e :rprox;",~v;J.. Como não hav ia c..pírilll Cnlll llnir.1rio, os ill!.li"'duM .<c ~e!\liaI11 

$~m poder e ',;(Ilndo.o; ; 1"''eva1cci:1l!m fDIO""!110 .~nl c"pcrMça.~~ n IolcmlllTa cr:l flol>re, .: n ~,te 
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~ell1 c.<lilo, UUI rell~.~cinlcnU! rcHj!.;O~o [loocriu ~Cl' {)c 3lgulll~ ~jllda. )11~'; ll~O pod~ ri;\ ()ar·~~ llJ~ 

'grcJ :l~ e~lnbd~cioJ~~. quc .<e haVIJnllo,nao.!o 101~hlleTlle d~c~()enle~ . U"':\ e.;pirilUalid~(1,: e~ole

ric~ 1:1I11OCm ~crb inlili!. porque nJo J'll<leri:l pl'(xh\~,r nqudc c~pirito!l~ .. ;()Iid: ,ticd~dt nacional 

que c,.~ l:ia \,rgenlellle,lIc nece~~,\no. Só umn reli~i~o nacional COrl111\\l r>ódcriJ prOdu",i' \1 11"1 
no"a SCIl~~Ç'IO de unidade nlOrnl c rcll0\'~ÇJo l!c pl'Opli~ito~. elevando o ESI~do :rdll1;) {)o nível 

d~ un,a n1~q"iu'l ulilil~nn ( . . J. 
N:Io ha"i'l lug;H' p~rn i n l eleCl uni~ (!c!;CIli'.1iz:,do~ n.11l0V~ .~ocic;Jil{lc {)e K ri~ck . Ele pro· 

pUI\h;, de~lI,allld~l' 10(10 o ~,t'I,I,Ii " I/JJI~II' ~ca(jê'n'co . .1 nOo se , Quc ~Ic pu(k~sc .I1wificJr ~ exb· 

I<:I\C':' ~!Inll'ibllH\()O ,mn' a vid~ c~pirjlll~1 ~o Iwçlio. A po~e 0.1:, ot>j~li\' iu~lk n l'eCMn n en\llir ju;· 

-':0., de "olor pnrt:cimn p~r:l ele r,n'1\1CZD~ c vicioso A v,d~ ~c:IIJê" " C;1 :l lcllIn h""i:.·.,c !rall,fqrm;j· 

dq cm um In(-'~~n;~I\1O SCll1 scnlido. preocupado Sl)ml'-U IC CI\1 ~c perpCluar i' ~i l11esmo. 

E~ccs~iV:lIllelllc cspeClnliz:lll'l c ~'Ol':ric;} . cm Urll~ esp,kic <lt Sl rle<'Unl parn UIIlJ cliQut t~I\~~{):l 

tio! peS(1l1i~aclol'c.' SCI1, melodos, da n\Csm~ fonll~, cr:.ml ilTeclIpcr;lI'clme'lIc c . .;\c.t,'i~. O hi~lori· 
cismo linh.1 Sido fal;>1 p3rt1 ~~ ciêIlCi;l~ socini,. illlfICtlindo I]uc n 1l0 ~~.I{)o illl1\1(-"IC':1%C <1 prese,, · 

Ic. Uni r:lcionnli~TI\o cn'pobrce ,do havia ·se cspalhado d~~ C'Cllçi:l~ umur;Ji~ 11'11':1 as h"",:mid.\· 

o.!c.~. Qunndo 0$ cco"omiSla~ dalonlvanl que n.'lO fnrmm .IuIS:lII~nllX ,I,: ,·a lor. tHlrcgavmn o 

fUIUI'O de !'eU "~i,, aos 1l0JiI;Co." dos p:,rüdo~ N;I fill)/;ol"i~. o Ii'·j'c·arbill'iu c,·~ OOnÚ~\L"UCIl1ClllC 

dc.~cl1r:lI'7.odo. CO,I'IIl que pedinllo :'0$ ~lel\1~c~ que <~ re<ignU"'Clll i\IIIlJl'Olênc!:, n'R·iUll .• 1 [ ... (. 

Na hnse desses 'lr<';~ U1e,,\Os. K!;eck prop\1I1ha \l'!]~ I'cvoluç50 '10 Imb~lhn InrelcClwil. 

Sons [lfOflO'la.'i ~eguinm ,,,ua linhn rorc,·i.~r,·~1. " Milude p,,~<iV:l 1l~ objcliv,dlllle llcwnn "Cl" 

~h:r.lIllon~d~ , DCv.:ri'l haveI' ~~ro .. ~'O~ de cO'lIb i"~r pe!l~ços !lc infoml~ç~o cln pcrspccrÍl'n< IOliUS. 

Ao 0 Ih.11" ro.1r~ o pa'~.1do da n~ç,;o. 0.\ hiSlori~!lor~s dcvcrinll1 d~<.Cobrir ~Cll c.udrcr c. consequc lI ' 

!en\t!\llc. ~ell futuro. Ch\lIIJ~~ flOr I1\Ji! êllfnse rin s ~erdnde~ fu"dnlr\ent;li~ d.1 ~id~ e do c!prrilo, 

(, .. J Enl devcr <Jos .1cnd':m!eoo ek,,;lr·se acil\r:.! d~, e.~lr~'t'l< <J()r"lml,,~ lIe ela.",c c p,lrlilJo; 1I1~~ 

~d",n <1i<."o os ill':\dêl1li(1)'i dC"~lln,n rccuperar !;u~.< ,.~i~t, n:.> tUlllllnil!;utc n:ociona1. Sri d~s,.:.l 

nUl",:i,-;1 podabm ~:r. l vn r , ~c 1.11\10 , ln~ pcr,pccl,vm; pno'l ldri)'lns 11".11\10 ,lo cclerismo cslc,il 

(Ri!lgCf. pp. J."7·J~R). 

A hiSI6ria l1\ost raria O 11'iunfo po(flieo úas i{h!ias de K ricck e () frntn~so 
de Weber e de Troellsch, Que respons;Jh il idadcs I iver<l11l O~ vi toriosos relo que 
ilCon1eeeu a scgui(! É assim que Rl l1gcr trtll'-l <1 qucsl iio da responsnhi lidade: 

EllI p .... u;:;pio. O~ 'H~"tlól,-(Il~ linh~rlll:.ullO lIC.<l'fI!ZO IIcl..,.. de"'~l!ogo, nncJUllaliSla, qunn· 

la f'C'o~ p.1rblllcnl~, 'i~Ull c liderc~ parJid61ios do 1i1J~r;1lismu Iklllocn\lieo. Tudo qlll: elc.~ t11zinll' 

sobre Gl'i.<r e ,~Qb,'e polo~ic,l. dc~ n Ili1.i:l1ll CO"\O U\lelccwni~. como porl~.vot.c' dn ""non~ ()ns 

hU lllCIlS cultos. e ,,~o CUIIlO represe nl MIC$ dO!< i!\ltl'~,.<;e~ bldus\rioi ... 0'1 nJil,1ll'lo.;;. c CC"~In~nl~ 11:10 

CO"IO prO[>:l:;a"tlí,ln~ dll$ poliuC:H de m:t,~os do ,mcion:lI . .;ocillll::mo, N:.\<Ilo'":11' ,~~o cm con~i{)e· 

rn\50 ~ n:To CI\l~lu)er I\:ld;, (I~ inl~I\ç;'io c d,,~ Icudt!ncl:'s d:\s idcQI()gja~ do~ 1\l~"d;lriH~. 

E. no CIII:.Jmo. 1 1~roj< de Icvnnuos eH' contO l odu~ as SUI,~ llolcrclIç;\< de inlençào. IOdo~ 

o~ ,Iil~n:nlcs uiveis dec ~~I:;llr;dpd~ i'l\clcclU:llc 1(}(la~ tl~ nU;l!,\'n, de upill;~o b~,etrdns CIII dife· 

re'I\-," d~ classe c MIII"t. pcntla,IC~C :.lond:1 tlmn .d,nilaridade ,esidunl CUI,e (),; ronlQ~ lk " " \:1 

du~ p ,·ore.~sol'~s c Il<)~ C!;lIId:lnIC~ n:lS univer!'id~dcs aIClll~S. O "ide;,ltslIl()" (I()~ I\loviU1CIll0~ 

ch.1u" i u; .~I~S c ",,fki,fl, ~CO'\lp~nhnrnnl o itlcahslllo dos ",anda"i".', CO'HO 1,m ~CJ) ligcim",~nle d i~· 
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101"(1.10: ~ n"l;modcmid.1rlc do G~w flrojcr~v~ S!l~ son\b,':! n~ :\I1ll11100Cmill.'lú<! ,lo Vlllk 1 ,, ~i~l,r 

"m que o~o h:l~m nCIÜIUIIlU CQI\CX~O entre O~ doi~ ~e!ia i,lizcr que Ol' plurc~sOfl:S Ilr!O i'lnUcndmn 

.~cu, ~Iuno~. 0., 1ll,1nrl.1rhl~ .~eri~1Il os úITinl<)l;:I aCCllnr utl Jol~~Il1~"lo (l{il1~cr. II :2:>1) 

Em que Illcdid:l, no ..:nlanl(!, a Américn LatinD de hoje se assemelha :1 
Alemanha do pré-gucrról, pnm que esse par:llclo 11OSS<I .~cr feilo1 Niío e)(lsh::m 
s:illili~ chwos de que lllurchclTI()~ p;Jra li f:lscisIllO, c, se isso o~oner. Il;io sel'a 

pl'OvaVe lll1ellle por culpa de inteJeclU<1is c escritores. ESIUllIOS vivendo, no 
cnl:11110. cm meio ri umu bnl alha qunsc pcrdid:'l pela rnodernid:Klc cm 1I0!;S<lS 

socicd:ldes, que tem c()rno l!m~1 de SlW~ arcnfl~ prinClptlis nossos sislcill<lS 
cducueiullUis. cullurllis c cicntílrcos, Til! corno nil Alemunhu, O ant iilllelec
IU<llismo e o irraciona l ismo ocupalll CSpílÇO em nOSS:lS llllivcrsidade.), .)cj a 
pelll (lem;lII(b por rc~ultado~ pl'.iticos e i llleditllos, ~eja pelo repúd io ao lI·ah'l
lho OC'ldCmiC("l c siSlcm:"Ítico de longo pr:l40. T;11 como nil Alcm:lllha, O ata
que ~ lllediClcridadc (Ia cducaçiío rormal é fei to. ao mesmo tempo, cm nome 
do "povo" c peJa ul i li4aç5o das I'orlll:rs Illilis extremas de el itismo ilHelcclual , 
que ~ubsti t tli n eJarczu das idéias pelo ahuso dos jogos semânticos, rrases 
eniglll:lticas e uso de expressões e citações da moda, que alguns privi1cgt:J
dos dizem enlender e domi nar, e os dcmai~, simplesmente, admiriltTI: lu) 
como lá, cm nOt ne do complexo c do prol"undo, visões simpl is lns d" realida
de ;uneaç;m1 prcdotl1)nilr sobre ,IS mais comp1c:O;HS, qu[: [:ncontr,un t:ndn ve~, 
menos espnço c condiçõcs de se m;1nifCS[;lI", T,,]vez seja impossíve l r",vener 
essa lendéllt:ia; nO entantO, ;1C 110 que faz p:1rh.: dn rcsponsnhi! idl1de do tmha
lhn inldcl.:lualn[ll) esquecer os cqttivocos do passado c nilo voltar;1 cmbarc:.tt' 
netes com tanta faciJid:ldc. c gusto. 
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EDUCAÇÃO E MODERliIDADE' 

A modernidade morreu ; vi va ti pós-modernidade ! É esta a p:llavr<l de 
ordem qlle CCOtl no Brasil, oriunda principalmente dos circulos literários, c 
invndc com força ;IS ciências sociais, II hislOriogrnfia c agom ti cducaçiio. Nn 
pcr!;peo.:livn pós-moderna . o mundo já terin sU(Jerudo os tempos do iluminis
mo e, com ele." a crcnço 110 poder dn razão, nas promessJs do "fu turo c na 
vaJorft.uçfio dR ética do trahal ho c do desempenho. A razuo, desenvolvida nns 
ciêncins e Ir:lI1 smi ti da petos sislemas escolares, ler-se-i" revelado uma formo 
d isfa rçada de excrcfcio do poder e. além de ludo, incapnz de apreender j ve r
dildcim natureza dns coisas; :l tecnologia., sua fi lha b:l!>wnJa, estaria deSlru in
do o meio ambiente, [)1'OSliIUindo a mente pelos ma.H media e <lIllC3çanclo de 
destruição ~ própria hUIlHlniebdc. O futuro, que o ilumini smo <Jprescnl<lvn 
como inteligível em suns leis c conquistcivc l pelo trabn lho, ngorn se apresen
taria como inceno e sombrio. N50 só o capita lismo agonizaria. mas lambe m 
seu a/fer ego, o soci aliSmo. Se n nlz;lo aliena c o futuro incxiste c se Deus j,j 
fo i há mu ito dccl<lrndo morlo, tampouco f>lria sentido fjXill ' lllelllS ri>! vid:'!. 
postergar desejos. perscverar. 

Parti ndo dessns premissas. ê Ililturn) que o pós-1l1ode rn ismo Mio 
const itua uma >Jisiío coerente c orgnni zadu do mundo. Sua preeminência 

f'nle.<llll pfl:p~f~d~ p"r~ o "SClIli l1 :irill Nncion,, 1 dc.liH.'f3IUI-:l , Educuç~o c. PÓS-llIod;:lllld:we". 
(~'g:l nl l~do pelo Cenlro de Pt~q"i!>il~ Litcl':lr;~~ do Curso Ik Pó);-gr:u:tu~Ção tlll LingO;, tic:I t 

Lc l "lt~ .,ln I'Qnlinc,!t Universidade Cnlóllcn drl Rio Gmndc llo Sul, :w JUII 1988 
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nos meios l iterários n.:'io é fortuita: rechaçando o conhecimento r:u:;ioonl e 
abslrmo, ele tende a se apoiar, sobrclUdo, na intuiç:i.o e na capacidade de 
expressão simbólica dos artistas. Não que faltem. evidentemente, seus teó
ricos. responsáveis pelo desenvolvimento de críticas profu ncl:ls e muiln 
pertinentes i\ crise (Ie senti do e de valores que perpassa as sociedades 
modernas. Mas, uma vez term inada a tarefa crítica e iconoclnSl:J c dCSll'ui
da ,\ legitimidade da <llividade racionai!, o espaço se abre pnra autores 
geral mente obscuros em sua linguagem, pródigos de for mulações cn tegóri
cas e de difícil compree nsão, fundando. frcqücntemente, movim entos e 
"escolas" nos qUilis só se peneira pclll via da iniciação. Ê uma tare fa ingló
ria, por isso, tcntar descrever o que sej;) o pós-modernis mo e que nltcrnati
vns propõe para o mundo da modernidnde1. É possivel, no entanto, ten tnr o 
cn minho inverso, ou seja, tratar de exnminar em que medida n modernida
de, como vertente contempor5nea do iluminismo, ainda se mantém como 
valor e como carnctel"iwç50 da época contcmporâncil e, mais especifica
mente, como a questâo da 7110dernidadc se coloca no Brnsil de hoje e, pnl"
licularmentc, o que nos interessa mais de peno no momento, ii educação 
básica naciona l. 

O conceito de '·modernização" foi intfodul..ido pelas cicncias socinis 
no período do pós-guerra P,lnl caracteriza r os processos de Iransição por que 
os países e nações ·'alrasmlos" ou "subdesenvolvidos" deveriam, cspernvn
se, passar p:lT::J nlcançar os niv'eis de rend.:l. educação e produtividade teCllo· 
lógicll característicos dos países industrializados. A moderni'laçiio dos pllíses 
induslI"ializndos ter-se-ia dado antes, pelo desenvolvimenlo da produção 
industrial, peJa substituição das formas de conhecimcnLO lr:.ld icionais peja 
ciência e a tecnologia de base experimental, pcl.:l orgnniz<lção de um ESlndo 
burocnítico e pela inlroduçi'ío de nOV<lS formas de relacionamento social 
tlflseadns no COn!rilto e na reciprocidade de inleresses, e niJo ll1<lis n:l tradiçào 
ou no carisma - ludo, cm uma palavra, o que Ma il Weber descreveria eom 
o termo ·'raciona lizaçâo". Autores mais conservadores viam nos processos 
de modernização um caminho harmónico de sUIX!r,u,;ão progressiva de eta
pas, enquanlO outros, mnis rad icnis, preferiam o evolucionismo histórico 
con nit ivo e uialét ico do marxismo. 

A C,,'liç,j nn, rrc.~~upo~I(X jngênuo.~ do c,cnlific\~,no. pnncip~lmenlc II:lS ClênciM socim ~ c 

hUU13na$, rcalil.!ldJs ()cln SQciol()gi~ do conhecimenlO IIJ'< úllim~.~ <lécnd~~ c qllt:.lcm como 
() ,·incip~l referência o teXIO cl~~sku de ThOl11al KulHl ~nbre ~~ 1"I:~oluçoc., ciMlifica~. ,ugcn~ 
!]ue:l.< con~lruç&.~ IIIlclcchmi,;-. Ciclllificll.~ e lécnic,1S lê,l1 um cM;!tCr nWlto 1H~I.~ cOll) plle~

do, conlingente e prec;irio do qu<: a p.lbvra ··objet;~u.Jnd~·· pl·'tendiJ ~iglliflcar: I1I~S 1.<.'0 11~0 
justífie:"l, de t"ornw ~lgun1~. Sll~ St,bstiwiçâo pcln Inllliç~o r~!êlicij ou (leIo irracion:"l ji ~nto 

puTtl e ~illlple~. 

"2 P:ml ul1l ~Ulmlrio elílico do~ deito> da.. P,.oPOl'(~' pó,<·I1'Otk.rnl1'la~ no cOlllexlO brH1'ilello. 
ver Strgio Paulo Rou~ncl, "A Vert/;lde e ti lju~50 do Pós-moderno". cm 11., RI,,.,;e.< ri/I 

JI",,,ini.<lIIlI. S~o P:ntlo, Cla . d~., Letra', 1987. pp_ 229·1.77. 
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o lermo "modernização" começou a I:l1lrar em desgraç<l quando ricotl 
clnro que nel11 todos os países e sociedades segu iam os mesmos passos por 
meio da história c quanJo as espcr:ll1ç<ls de um progresso cOnlínuo das cx
colôni::ts e países pel~féricos rumo aos níveis e p::tdrões de desenvolvimento 
dos paises mais ricos cOl11cç:lram a se desra7.er. "Modernidade" surge, enlão. 
como um termo muito mais geral e amplo . Ele não Iroz as conotaçõcs evolu
c10nistílS e dc convergência do unteriOl', mas sugere que todas as socicd<ldcs, 
hoje. cOnlrartem um destino e um:l condição similar. dcsc ri t ~ como uma gl'lln

de proximidade com as novas tcenologills e, <10 mesmo tempo, uma grande 
mccnczu, inslahilid:lde e "descllcnntumcnto" com um mundo onde, na frase de 
Marl'l rccUpCr:lUil por Dellllan, "ludo O que é sólido desmancha riO ar"l. 

A cri ação de insliluições capazes de produ7.ir conhecimentos c1enlín
cos e produtos tecnológicos. c ti difusiio dessa competência cm IOda a socie
dade, ê cel·tnmentc um priv ilégio dnquelas sociedades que já con scguintll1 se 
moderniza r c racionalizar de fomHI m:tis :thrilngentc, no sentido weberiano 
do lermo. No entanto. o u~o de produtos tecnológicos allamente sol'isticildos, 
como automóveis e videocilsscles: :l adoçiío de illguns tipos de indústrias 
modernas base:ldas em equipamentos sofislicados dotados de um grande 
compOnente tccnológico "dese ncarnado" c manejado por uma mão-dc-obra 
pouco qualificada; o uso de armas modernas e sofisticadas e a adoç;io de 
estrulUras administr::tlivas e gerenciais capazes de operar com bast<lnte cfi
ci~ncia os meios de comunicaçl'io de m:lSS<lS, de cole!a e de organização de 
irlfoflllaç'ões p<lrecem estar hojc tot t\l mcnle gcneralizildos. O que carac!eriz:! 
n modernidade. nessa perspectiva, não e o conheci mento e o comando dessas 
tecnologias. que é privilégio de poucos. mas a convivência e a exposição :l 

elas, das quais ninguém escapa. A essas cnrllcterísticllS. que poderfamos cha
mar de estruturais, somam-se outras de tipo valorativo. ou normativo: existe 
a expectativa de que as sociedades modernas sejmn democráticas. que gOl'<ln
Iam as liherdadc'~ individunis e quc proporcionem :l sc us cichldiios segur:lnça. 
educnçi10 e hcm-éstur. 

O otimismo ingénuo do ilumini smo e do lllodernismo. em suas dife
rentes versões, tem sido atacado desde seus primórdios tilntQ pelo pensOmcn 
to conscrvodor quanto relas formas mais radicais de critica, <.lo marxismo à 
psiéanúlisc. assim como pelo IlssallO da lilerntura e das artes, de Ilaudelaire n 
Charles Chaplin. E. no entanto. os dile l11 flS lrazidos pela condiçlio de moder
nidade esliio cad::t vez mais presentes e são cada vel. mais rundamentais no 
mundo de IlQjc. substituindo, possivelmente, a polarização de c lasses cxplici
lada por M::trx C que, segundo Sartre teria dito um dia. definiria a condição 

J . A .... ~P(C.~~~o foi relirad~ do M/lJlIJe.w" C",mOlJo.r/(!. Ver MJrl;hJll n"'l'Illiln. Ali TlulI I.r S"Ift! 
/111'11.1 illlll Air: TI>l' E.\~IU"I'''l:t I!fM"dullily. New York . Simon ~n1J Sd\B~rer. 1982 (M lI·a· 
duç:ío brasilcirl). A rnsc de Mo!'x atllecipn em rna;$ de unI SC:C\l to ~ en'lIca pó~·modcrniSla 
ii. crenç:\ ;l1g':0".1 no;; bcn('ficio~ d., iudu'rri:lli?.açJo e dn Ul(Jd .. rn; taç~o 
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ex istenc ;!!1 cenlnl l do mundo contemporâneo. Ser moderno. no mundo de 
hoje, é poder conviI/c!' de forma adcquad:l com os instrumentOs da racionali 

dade cm lodos os seus nspcclos - na produção cconômica, na organizaçi'ío 
política, na orgilni~"ção do espaço físico, na prcvisibihdade d<l vida c no pla
ncjarnenlo do t'UllIro. "Co nviver de forma adequada" sig nifi ca incorporar 
esses instrumentos, coloc5-los ii serviço do bcrn-csmT de lodos c não se dei

xar seduzir, dominar e destruir por eles . Se isso f<lz algum sentido, cnliío os 
6stndos Unidos n.io seriam lITo modernos qu::trHO a Europa ou o Japão, por 
exemplo: mas a China seria inrinitamen te ln:!;s modernll do que a índia, A 
pergunta importante para <IS ciências sociais de hoje é :I d;JS condições de 

emergênci[l desS[lllova modernidade, das estruturas e visões de mundo que 11 

obstaculizam e d:ls que:J v iabilizam. É possivel que. na busca de respos tas 1\ 

essa pergunta cenlr<ll, pOSS:Jmos chegm' li visiío globa l de uma nova modem i

d:lde, livre dos pressupostos evol ucionistas e cien t ifieislas do passado e 

capaz, inclusive, de recupera r 11 tradiçili"l humanística que as ciêncins sociais 

mais " duras" foram deixando de ludo. Nada impede. que essa "nova" abord a
gem se denomine. por exemplo, "p6s-modcrn:l"~: mas o discurso da "pós
modernidade" que hoje prcdomin<l é, quase sempre. um<l tentati va de e.vadlr 

eSSDS questõcs, e por isso não me parece aceilável. 

A redescoberta da questão educacional 

Recolocar em primeiro plano a questão da modernidade significa. em 

gl't\ndc parte, tra7.er II questão educacional par;) o centro das prcocup:.lçõcs. A 
redescoberta e reva\orizaç<io dn que~tão educllciona l é, hoje, um tcmll can

dente e umll das tarefas mais centrais das ciênc ias sociai s contcmponincas. 

No passado n50 muito distante. lemas como O da escola públic<I \IS. eseolo 

porticular. da educação rel igios<l 011 do di reito 1\ educnÇ"no c nl língua materna 

l11obilizav:.lm socied:.ldes in teiras. enchiam os jornais e decidinm os resu lta

dos de eleições. A educação públ ica, univcrsul e gnlluil<i foi um<l das grandes 

bnndeirus do pcnSnl11CnlO republicano a pllrtir da Revol ução FranceslI, e f1 

defesa do ensino jltivado e. de hase f<lm i liar. sustentada pelas autoridades e 

1>Cllsndores catól icos, mnrcou e marca Me hoje os debiltes do lemn. Nn socio

logia de Émi le D urkheim. <l cd uc(lç1io era ViSl1l não somente como umo 

4 A~ n,[}:l~ ~ jll~tifi~Oi\l porque. Iln l'enl id3de, o.~ ciCnc:in.'i ~oci::l!s 11IIllcn ~\J01~r~111 eO'lIptcl.,

n,enlC os pre~supos(OS eien!i rící.,\la~ e cv(') l\lciOl1i~(:l$ I\\ní~ e~u tm3do.~, podemJo .<;er. ~n re~' 
lidude. il1(crprclnd,,~ l"oil1e,pa l,ncnlc COlHO \1m2 le~ção ~ ele.'. A pl'lllcipal evillêllci" di.<~o t'. a 
celul"alicl:tdc de M:I~ Welx'r n.l' ciend~~ ~oc i~i ~ conu;:nlpodnc:t~. CI\1 un1~ inlc"pl"Cl~ç~o que 
d:i r:nfo!'C n .'U~ d ll lll:I1 ~~O hislóríco·comp.1'-:1 liva e ·'comprecnsivn··. no lugnr do ICllurn for-
11101 c SISlêlllic.:l difundid~ 1111 lil",ru l ur~ ,Ie Hngua illgtc~a a panir dns rcinlcrprc!açócx dI: 
TalcOlI P:ll"lon~ . 
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necessidade inStrumcrllal d.'ls sociedades modernas fn:lS como o úni co cimen
\O que poderia efetiv;l1ncnte nHl1llê-la integrada e solidária. O tema da reno
vaçJo educacional fascinava os intelectuais russos nos primeiros anos da 
Revoluç:lo de Outuhro e seria retomado nas preocupações de Grarnsci. 

Nas úhimas décadas, no enl3n lO, a queslilo ed ucacional como que 
desaparecell como terna intelcclUl1I , transformado-se em assunlO "meramen
te" lécn ico ati administr:lIivo. Essa desq ua lincaçiio teve como conseCj üência 
que os tem as relativos à educaçilo saisscrn do foco dos grandes debates e 
di scussões, ficando como quc ·'rclegmlos" aos especialistas e entregues ao 
eonnho loca lizado dc interesses das partes mais diretamente envolvidas co m 
as instituições cducacionais: pais . professores, secretarias e ministérios de 
cd ucaçiio, livrei ros, func ionários. A relntiva decadência do tema da educaç:'io 
básica se explica , em parle, pe la progressiva expnns;Jo das uni versid<ldes e do 
ensi no superior nas últimas décadas, iltr<lindo para si os melhores t<l lentos e 
l\~ principais atenções c relegando o ensino b.isico para setores socia is menos 
privilegiados c menos capazes, conseqíientemente, de tnlZcr seus temas e 
interesses par!! o foco dns atenções. A ISIO somou-se a difus;'io da idéin de 
que, como renômeno supcrcstrutun\ l, a educação em 5i pouco podia fnzer 
para altcr<!r as condições de Vida ou O sistema de poder de Unlé\ sociedade. 
cujas molas meSll1lS e.'itariam n1\ política e na t:conomin~. Essa desCj uali fi ca 
ç,lo c1ularcfa cducacionallQrrlOu-SC <linda mais accntuada n partir da difusiio 
dos trobalhos de BourdiCll e Pnsseron, que procuravam demonstrar corno os 
sistemas educneiona is simplesmente reproduziam :IS estrulllrns de dominnç50 
exi.~tcnlCS nr! sociedndc rT1llis ampla. Uma VCl. introduzidas entre os ed ucado
res, essas idéias se somara m fls suas frustrações com a falta de apoio, presti
gio c rcconhcci,nento de que eram vitimas, levando ao abandono quase deli
nitivo das preocupações de natureza pedngógica. sub~tilufd:ls sejn pela mili
tDneia política, ~eja pela a[1l1tl<1 pur~1 e simples. 

A redescobcna da educação se rel<lciona com ii constatação de quc, 
longe de serem neutras, as instituições educacionais têrll Uln impacto bastan
te significativo, ainda que controverso, sohre as sociedades contemrorúncls. 
Por um lado, amíliSes econômicas complexas se somam ii ob~crvaçiío cotidi
ana nu demonstt"açiio tle como a educação, como "c<lpital humano", tcm uma 
contribuiçãO dec isivn para a c riação da riqueza e p:1I"a o desenvolvimento 
económico. Ê cada vczlIlais claro, por exemplo, o papel cen tral que a educu
ç50 desempenhou na nscensão do Japão como potencia cconÕ miCi\ <Ie pri
meira grandeza lias \illimas décadas e que p<Jrecc estar-se repetindo com 
igur!1 força em outros países asiáticos de induslriali;wção recente, como il 

~ E~~e proce,~ ... oenrrc!! mé nlC~1I1(j no CI1~"la ~\lpçrinr, (lmle 1\ chawie d:1 IIe~qll;;;'1 ocnbtlu 
pOr Or\lSCM I) prcMigil\ ~e ,arefa< con~t(]cr:ld~< menos uobl"e~ 011 menos \11el~. como o en,,-
110 prof"is,iollill ~. com mnior jnlcn,;d~clc. a rorllwçilo de p,·ofe.«orc, p~r;, o CIl<;1l0 b:\.<ico 

c médio. 
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Coréiu do Sul e Taiwan. E ta!llbém bustnnte clara, e dramtitica, a limitaç50 
que [I ausência de uma população cducadn coloca p:Jra um país como o 
Bras il, no momento cm que o desenvolvimento da automaç:lo industrial põe 
em risco lima de suas princip:lis "van tagens" comparativa:; in ternaciol1nis, 
que era 11 existénóa de mão-de-obra IIbundante, desqualiricild u e banl!n. Por 
outro lado, estudos sobt·e o irllpncto dI)!> siSte mas cducaciom'\i~ sobre a eSlm
tiricnçiío social mostmm <Iue, ao contrario das cJl:pectativns otilllistas do [KIS
sado. esses sistemas tendem I"reqücntell1cnte a consolidar e acentuar a desi
gualdade social; essa perspectiva tem sido especialmente salierllada após a 
frustração das esperanças depositadas, nos Estados Unidos, no!". prograll1:1s 
de "açi'io afiemativn" nas escolns conjo forma dc reduzir as dcsiguil ldades 
raciais que arelam a população negl1l nn(IUcle poís. A conciliação <ksses dois 
pontos de ... ist:!, em si mesmos ... erdadciros, requer uma visi'io mai~ compleJl:u 
a respeito do relacionamento enlre instituiçõcs educacionais c as de tipo eco
nómi co e social. Assim. qU:lndo umn soc iedade se expande, ri educação pare
ce funcionar corno poderoso instrumento de mobilidade soc ial de no"'os gru
pos e de incorpornç5o de no ... as tecnologias c conhecimentos à sociedade; 
quando as sociedndes eSlilo c!;lngnndns, a cducnção pnrcce func ionar, sobre
ludo, como elemenlO de selcção e di scriminação social. Soónha, eln pode 
menos do que se acredjta ... n no passndo: em conjunlo com OUlros processos 
de natureza social, políllea e económica , a educaç50 pode marenr a dif'erença 
enlre o sucesso c o fracasso. 

Itens de uma. agenda 

Além dessas am'Ílise$ de lipo globnl, essa redescobcrta lem sido acom
panhudn de lima grande umplinçiio no escopo do que lradicionalmente se 
considera ... :! como o c:!mpo dá pedagogia, que huje in clui desde considera
ções institucionai s e organizacionms nlé análises lingüíslicas, culturais e 
moti .... :!cionnis. Essa arnp liaç;'io esllÍ levando n uma no ... " :lgemla de queslõe ... . 
algumas Jus quais vale a pena ressalwr aqui . 

Hoje conSlata-se, por tOda parte, o fraCil~&O <Ia" lenlOl iVlls de se ... nler da 
educação formal como mcro mecanismo dc trnnsm issiío de ideologias conWII
clono is, tal como se lentou, no Brasil , com a lris temente fomosa "E<.luctlçãO 
Moral e Cí ... ica"; no mesmo leml}Q. no entanlo, as cxperif:ncias de a~sociar 1\ 

educação com li mOllvação políliea e social, reinfroduí'.Ídas l)ela chamada 
"pedagogia do oprimido" de Paulo Freire, mOSlr:lram 1150 !".ó que 11 educnção 
retém .seu potencial po~ítico e ideológico como aind:l que a eJl:islêncla de 11 m 
componenle 1ll01ivacional fone desempenha um pupel fundamenlal na prôprill 
lransm issão dos conleúdos educacionois mnis tradiciol13is, ri capacidade dc ler. 
escrever e conl:!!". Essa aparente contradição se explica relo faLO de que li edu-
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cnç50 não é um mero procedi mento técnico e neulro, capaz de transmitir 
igualmente bem qunlquer tipo de conteúdo. Se ela responder II uma 1llotivnção 
e a um interesse do educndo, e se essa mOlivnçfio e interesse forem estimula
dos. ela será bem acei",; caso contrário, el :J será, inevitavelmenle. rcchaçnda6. 

A redcscobena da motivação como clcrnemo fundamental nos pro
cessos educ<Jtivos coloca em segundo plano cerlos temas e faz ressal tar 
olltros. Ela permite questionar, por cxcmplo, as tentativas de explicólr os rról
cassas educacionais de crianças de famílias privadas de falares lingüísticos 
ou culturais. Os filhos de imigrantcs não s50 menos capazes de !Ipi"eendcr os 
conteúdos lingUístICOS e cultu rais dos pafses de adoção de SUtlS famí lias, e o 
fazem, muitas vezes, bem melhor do que os n:Hivos_ A proposta de associar 
o erlsino básico a variações lingüístic:1s regionais e sub-regionais. além dc 
equivocada como fono:} de compensar eventuais problem as de motlvaçào, 
choca-se eOlll a globaliwçfLo dos padrões de linguagem promovida pelos 
mcioS" de comun icação de massa c resultaria, se rosse bem -sucedida, na 
accn llJaçiio do isolamento c marginalidade soc ial dos grupos sociais mcnos 
priv ilegiados. Perde m saliência, também, as <lnligas querelas pcd agógiclls 
que opunham direl'cntes lécnicas de ensino da leitura ou m<lneiras de intro
d uzir concci lOS numéricos_ Ainda que essas questões con tinllcm sendo 
importantes (pensemos, por excmplo, no desastre pcdagógico que Icm sido ;J 

introdução (Ia "nova malcm:íticn" ou d .. subsliluiçiio do hiStória e da geogra
fiu pelos chamados "estudos sociais" nus escol<ls secundários), urna criançll 
motivaJ<l em um ambiente cstimulante adquirirá seus conhecimentos básicos 
por qU:llquer mélodo, mesmo os mais tradicionais e arcaicos ou os mai s 
modcrninhos e aV<loçndos. 

O mesmo raciodnio se aplicn nos entus;nsmos, hoje bem mais reduzi
dos, com as chumadas "novas teeno logias-' educ:1eionais, das calcul:"ldoras de 
mno à te1cvisão e ao computador, UtilÍ1.;ldos de forma compctente e por pro
fessores cxperirnerllados e motivados, esses instrumentOS podem lornar ::IS 

aul as mais interesslIntes c. sugeslivils; pouco podem, no entanto, como substi
tutos eventuais de professores e de instalações escolares adequadas. Também 
cniu mpidarnentc em descrédito a noção de quc, ao nprender .. programar um 
microcomputador, o jovem estudanle estaria sendo introduzido numa forma 
radicalmente nOV,l de conhecimento. inacessível à geração de seus pais, edu
cada se tanto JlO cuspe c no giz.. Hoje sabc.-se que o ensino de linguagens de 
programação pOllCO acrescenta:1 não ser aos especia listas, e:l principal con
tribuição dos compuwdores é a de expandir c consolidar :IS habi lidades b<'lsi
cns adquiridas nn educ;lção convencional, ou seja, a escrit;!, pelos processa
dores de texto; o ciÍlculo, aprendido com a aritllléticu e descnvolvido poste-

6 Uon ,"CIO(iIl'O semelhante ~e ~J> hca fi prQpng.:lnda. que cnconlr" .~cus Iim'Ic.~ q".1n~o o 
"jlrodIOlO" que b,~~c.1 vende" ~c chocll - 01' com,'adiz- COIl1.1< e~pedê llcia<. !llOlI\l.1ç6c~ 

e i!\lerc~ses de .~cu pilblico. 
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riormcnle com <l matcll1~licn e as ciências eXUlas; eu capacidllde (ic recuperar 
c organizar informnções, própria dos processos de incorporação de qualquer 
corpo de conhec imento. 

Mos cm que consiste, afinal, essa 1:l1 "mOliY:lç;io"'! Corno idcnllfic::í- In 

e como fozê-In surgi r onde ninda não ex iste? Como fozê-In DOorar entre eSlu
dnntes cujo ,ltnbicntc familiar n50 n esti mula, por professores mal pagos, elc!:i 

mesmos pouco educados c trabalhando cm condições frcqúcntcmcnlc prcc:'í
rias c desprovidos dos recursos pedagógicos csscncllllrncntc básicos? 

Essa pcrguntn tem uma rcsl>osti! antign, que tcm sido hoje rceJesco
bl.'-rta e rcvaloril.adn cm lodos os níveis da ali vidade hUIl1::IIHI, da polític:l à 
economia, da re!igiiio â cducaçiio: motivação, criativirJ<lrJe, iniciativa, capa
cidade de nprendiwgem, Iodas essas cOIsns ocorrem no nível dos indivíduos 
c das comunidudcs de dimensões humnn<lS nos qUlli s eles vivem seu di<l-u
di:! , Esta seri" umn propo$içfio c~tremarnente conservadora cem ou d uzen
tO.5 ,mos atrás, qUlIndo ;JS cOlll un idndes locais iam sendo varrid:lS pclH critl
çãn de grnndes Estndos nacionais, ao passo CJue a induslrialilação Jnassificn
va os indivíduos e, pouco a pouco, pulvcrizavn sua capneidmJe crintiva na 

divislio em migalhns dn produç,io em série. O q ue dá nova vida a essa pro
I)osição é a combinação de dois fenômenOS concomitantes, o d:l c ri se gene
ralizada dos gr;Jlldcs sistemas hi erárquicos e verticó is dc contmle, admilllS
truçiio c produçiio social econôm ica, e a nova nexibilidnde e diversificaçiio 
trazida pelo nvanço dus novas lecnologias de conl un icaçiio de massa, pro
cessamento da informução c de produção. Em um prime-iro nlomen to, CSS,IS 
novns tccnologins pareciam apontar para o sentido da progressiva mnssifica
Ijão das sociedades modernas, com O longinquo <lno de 1984 representando 
os o lhos do big brOlher no interior de cadn e:lsa, as mentes progr;Jmadas e 
eondicion:ldas, ludo a serviço de um grlll1de desígn io IOtalit<Írio. P!lssnJn a 
data fa t'dica, o que se obsen'n nos países nUlis adiantados é fi cocxi$tên~'ia 

da~ grandes cadeias de telcvi~iio eom uma intinid:lde de IIl tcrnllt ivas locais, 
que vão do acesso a program<l!; inlemacionois às tele\iisões locai s e especia
l i ~adns, ou inst itucionuis; a eomhinaçiio dos grandes comput<ldorcs com a 
di fllsi'io c o bnratcnmcnto dos COmpUltl{tores pcs.~oais, com cnpacidnde de 
acessO JirctO no~ grnndes b:mcos de dados: a volta dn pesquisa científica e 
tccnológic<l dos la bor<ltôrios industriais e m ilitares para <lS cornunidndcs 
acndêmic<ls e universil,íriüs; e :l suhstitu ição de Illuitos dos sistemas tradi 

cionais dc produção índustriul elll série por novas fOllllas de produçiio CIlI 
equipe, com forte rcclIpernção dos conteúdos lécnicos c cognilivos do lrnb:\
lho. O queprc~enc iamos hoje, cm $íntesc, não é O predomínio crescente e 
ahsoluto das grandes estruturas de infonnnção, adminis!raçiio t: poder, nem 
sua substitui ~'fiO por umn volta à comunidade perdida, mas li eriaç:io de um 
tipo de socicd<ldc extrCIll<l1llCnte comp)exa, na qUll~ os cuStQS da CQ1l1\1llÍC:\
ção e dn infornlução se aproxi mam cada vez milis do ~ero e tlS distinções 
a ntIgaS entre o loc::ll. o nacionnl c o inlernacioMIl, () pequeno c o grande. o 
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ccnlm lizado e o descentralizado lendem o lempo lodo a se confundir. desa
parecer c reaparecer sob novas formas. 

De lUdo isso, países como o Brasil ficarnm , principa lmente. com a 
carcaça das burocrncias centrali zndas. que foram perdendo progressivmm?:nle 
sua razão de ser c passaram, cada vez mais, a cuid<ir com exclusividade de 
sun próprin sobrevivência. Em nenhum setor essa realidade é mais dram:ílica, 
talvez, do que na área da educ<lção b<'isicu, em que burocracias de dezenas e 
;lté centenas de milhnrcs de pessoas desempenham suas funções de forma 
gemlmenle ritualfstica e rOlinizadll, sob o comando de administruções ccn
trrus incapazes de saber e inOuenciar o que ocorre e onde a relaçiio pedagógi
ca realmente se dá. ou seja, nas salas de aul". Devolver a capacidade de ini
cintiva e iOOV,lÇão às escolas. colocar as pessoas mais cnpa1.cs c motivadas 
cm conl:tto di relO com os alunos. liberar !IS esCOlllS para buscar os recursos 
humanos. mnlcrillis c motivaclonnis nas comunidades que llS cercam e 
recriar, assim, o ambiente de estímulo e motivação indispensável para o tra
ba lho educativo, eis u agenda fundumenta l de qualquer tentativa de reintl'O
duzir n modernidade em nossa educação básica. 

É uma agenda sujeita a fáceis equíVOCOS e confusões_ Primeiro, em 
reluçiio ii tradicional polêmica entre ensino [lílhlico e ensino privado. Não se 
tnHa de proclamar, também aqui. a fracasso d<l adrnin istr<lçiiO pública e 
defender por isso n privm ização do ensino. A educa~':lo h<'isicrI é responsabi li
dade coJctiva e deve receber, cm qualquer sociedade. uma parte subSIl\ncittl 
dos recursos puhlicas. Público não quer dizei'. porêll1 , hierarljuizado. unifor
me, monolílico e burocrtí tico. A função do ESlndo, em todos os nfvcis, é a de 
pro[>Orcionar recursos. fi;o;ar metas, acompanhar resultados c corrigi r desi
gunldades e iniqüidadc.-". Isso sc faz pclo estahelecimento de pndrões de 
desempenho, acompanhamento de resullndos. cst,lbelecimelllo de incentivos, 
prestaçiio de serviços de intcrc5mblo e assistênciu, 1\ pere$lroika educacio
n<ll de quco Bmsil necessito eonsistcem devolver às escolas:l autoridade. a 
rcsponS;'lbilidnde. os benefícios C 0$ eventUil is CUSIOS de seu desempenho, 

Segundo, cm rclaçilo ao tema do relacionamento das escolas com suas 
comunidades. Ê muito comum, nos meios educacionais brnsileiros, n noçJo 
de que as escolas públicas devem ser preservadas de intert'crências externns, 
como rorma de gnrnn tir sua independência c a universn! idadc de suo tarefo 
educativa. A realidade, no entanto, é que, por mnis que o Estado possa !:Ili
mental' a escola com recursos e materia is didáticos, nenhuma pode dispensar. 
sem gl1lndes perdas. o envolvimcn to da comunidade circundante em suns ati· 
"idades cotid ianas. Esse envolvimento vai desde a ajuda 'llatcrial concreta, 
na forma de cont ri buições financeiras volunlórins. parlicipaçiio em trnhalhos 
de rnutiriio. rloaçõcs e potrocfnios de inic;ativils educaciona.is. até o envolvi
mento dil'cto dos pais no processo cot idiano de educaçiio de seus filhos. Essa 
funçi'io de apoio familiar à atividade da escola é, snbe-se hoje, o rmor l1l<lis 
decisivo para gamnlir o sucesso dil atividade pcdagõgicn que a escola desctn+ 



,,' MODERNIDADE E PÓH10DHo'IIDAOE 

penh:!. Quando. por l"ll 'lÕCS sociais e económicas, as famílias dos alullOs não 
lhes dli esse apoio. ;] !nfCra das escolas se !lmpli a: já n50 se lr:ll,), ngora. de 
simplesmente retirar a cri<lnça de um meio supost:lmcnle hostil c substituí-lo 

por outro mnis adequado dentro o>! escola. 111<15. <la contrário, de desempe
nhar uma Ull"cfa pcd<lgõgict! que vá alem <.ln criançn e cnvolvn wmhém a 
comunidade ~ qual ela perlcnce. Esse lipo de lr::tbalho é, possivelmente, 
muito nHli s uO que as escolas púhlica!; convencionais. ligadns a sccretnrias de 
educação estaduais, poderiam pcnsar em desenvolver. MflS ninguém disse 
que s6 pode haver escolas públicas desse tipo. Elas podem talllh~1ll ser man
tidas c geridas por sind ic<llos. assOCiações de hairros, comunidades religio
sas, coopen'lI ivas agrkolfls. panidos po1ítico~, prefci\urns, escolas de samoa, 
{IlHeS de futebol e qU<lisquer outras instllUiçõe.\i que existam pam uni r e \:on
grcglr as re.~soas cm todas 1\S p~ncs. 

Terceiro, cm relação nos processos pedagógicos que presumivclmemc 
facililem o desenvolvimento da motivnçi'io e do intcresse pelo oprend iztl{lo. Ê 
preciso n[io confundir a questão mai~ ampla do estímulo ao interesSe e da 
ffi()livação pela mividade educntiva, por parte de <llllnos, professores e fami
liares, com detel'l11illadas teorios pedagógicas baseAdas nos princípios da 
espontaneidade, do não-direeiorlillnento e da criatividadc e curiosidnde nntu
rai s das crianças. Essas teorias se desenvolveram. em g.rande píll"te, C0l110 
rcspostas ao rittll,lismo, bUl"Ocr:llilnçno C repressiío que enr.1cteri-laV.1!11 mui
tOS sistemas educacionais convencionais. quc tr!lnSfOt"llH'lVUm o processo edu
cmivo em um penoso ritual de iniciaçi'io da criança à submissão à autoridade 
do adulto. Scm entrar !ln discussão espccializlldll que csse lemn requer_ é 
nccess<irio notar, no entiJnto, que muitas vezes essas pedagogias libernis e 
:lI1ti autoritárias 1evnriJ lll 00 completo abandono dn atividade pedagógica 
cnqunnto lnl, eom gruvcs prejuízos par;1 as crianças; enqu"llIo isso, mClOdo
logias trndicionais. quando aplic<ldas em ambientes preservados e motiv lldos. 
[1Odem conduzir a resultados bastante satisfatórios. Esse f <l l o tem levado, 
inclusive, a uma recente revalorização das [)Cdn&ogias mais tradicion:lis e 
repl'cssivllS_ um tipo de concl usão que n::io é, de nenhuma formól, evidente. O 
quc pflrccc ser certo é que, ilssim como exi"telll111ui tns maneiras de IOsquiar 
UIll carneiro, existem tllmbém mnneirns distintas, e igualmente satisfatórias, 
Je edllcnr ulll.1 cJ"innça. 

Finalm ente, a questão dos conteúdos. A esco la moderna deve ser , 
ncim<l de ludo, prep,u'Jçiío para n vida num mundo em consli1nte mudanp, 
onde o que conta ll1:t i .~ e a eap;lcidnde de entender o que ocorre ao redor de si 
c de crescer continuamente, e não (1 <1quisiç5.o de uma habilidndetéeniea qunl
quer que se torna ohsoleta de uma hOfn pnra n outra. Em sociedndcs integra
das c gloonlizadas como as de hOJe, nuo tem sentido trnnsmitir, pelll via da 
escola. um conjunto compartimentalizaclo e enlnlndo de conhecimentos que se 
chocam. ou n50 se relacionam, com a rcu.lid<lde que enlrn diari<lmente pelos 
olhos c ouvidos dns crianças, na lelevis:io, no r.:Sdio, nas conversas em casn, 



EDUCAÇÃO E MODERNIDADE 119 

nos jornais, E, no entanto, essa realidade cotidiana é fugidia, nfio guarda sen
tido de história e tradição c se alimen(<1 da visibilidade de eventos ocnsionnis 
c espetnculnres, sem o entendimento de suas características mnis pclllHlrlentes 
ou profundas, O desnfio d<l educação formal t, sobretudo, o de trnnsm itir 
esses conteúdos mais ['lermanemcs, o conhecimemo histórico c a localização 
espncial c politica que dá sentido e continuidade ao nuir do dí.)-<I,dia em UIlH1 
sociedade de massas, O primeiro passo nessa tarefa, naturalmente, é introdu
zir o estudante aos primeiros fun d;:unenlOS dns "duas cult uras" em que o 
con hecimento hum,II1O tem se dividido, II literária - ler, e$e revcr - e a 
1llnlemática - contar. O leque que se ahre, depois, é imenso e nlio pode ser 
resolvido com receitas prév ias, currfctllos mínimos ou livros did,íticos, O que 
o al uno deve receber na escoli.'l são as informações, os conhecimentos c a~ 
habilidades que fazem parle da tfndiçiio cu ltural de scu meio e que os profcs
!lares, como parte viVJ de sua socicdade, devem naturalmente portar. 

Se os professores não portam csses conhecimentos e eSSll cultu ra viva, 
tudo o que rizerem com scus alunos est:lrá perdido, É possível que o próprio 
conceito de "professor", como aquela pessoa formndn pelas licenciaturas uni
versilárias, cursos de pedagogia e escolas normais, já esteja se tornanclo Ino 
obsolelO quan to Q da professoriflhJ norrnnlistH que ainda povoa Illuit<ls de 
nossas fantasias pedagógicas. A artificialidade do~ cursos de pcdagogin que 
silO hoje requeridos pelos cu rsos de licenciat ura tantO quanto fl faléncifl dos 
antigos cursos nOl'mais silo evidências clams disso. É pl'ovâvel que, no futuro, 
a formação pedagógica de nivel superior tenda n se concentrar cada vez mais 
na formnçiio do professor ou professora de jardim-de-infância c das primeiras 
letras, que introduzem as crinnças no mundo do eSlUdo e da edueflçrio, dei
xando as disciplintls especinlizadas para outros tipos de profiss ionais, Essa é 
uma discussão urgentc, que mal começou a ser feita entrc n6s, De qunlqucr 
forma, nno reSHI duvida dc que devolver aos mestrcs o sentido de miss1io, a 
v0ntnde de en ,~ innr, ;l capacidade de inovar, de cria.r e de buscar seus cami
nhos c O reconhec imento devido ao seu papel, eis, em uma frase, a grande 
agenda da moderni'dade para a educação básica, que nos cabe instauror. 
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